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WSTĘP

W Projekcie Technicznym modyfikacji Modułu Dyspozytora zawarty został opis logiki Systemu, 

wszystkich wymagań funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem funkcjonalności, które zostały 

zdefiniowane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zmówienia oraz Załączniku nr 7 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia w zakresie dotyczącym rozbudowy Modułu Dyspozytora o nowe 

funkcjonalności. 

W ramach Testów Akceptacyjnych Etapu V rozszerzeń Modułu Dyspozytora dodane zostaną Testy 

Akceptacyjne odroczonych scenariuszy Modułów (Administratora, Planisty, Koordynatora, CO LPR, 

LZRM), których przetestowanie wymaga implementacji rozszerzeń Modułu Dyspozytora w zakresie 

stanowiącym przedmiot Projektów Technicznych. Wykaz scenariuszy podlegających weryfikacji 

i warunkujący pozytywny odbiór Testów Akceptacyjnych zostanie określony w dokumencie pn. 

„Scenariusze Testów Akceptacyjnych Modułu Dyspozytora”.

Wszystkie schematy formatek, okien i tabel zamieszczone w Projekcie Technicznym prezentują zakres 

i ułożenie pól. Jednocześnie wszystkie elementy interfejsu graficznego Użytkownika będą zgodne 

z obecnie zaimplementowaną szatą graficzną Modułu (kolorystyka i komponenty). Ikony SWD PRM 

będą tożsame z ikoną logo SWD PRM. Natomiast przyciski będą zaimplementowane z uwzględnieniem 

efektu kliknięcia oraz będą dawały efekt podniesienia (Elevation w Material Design). Wszystkie 

rozbieżności interfejsu graficznego, ułożenia pól i przycisków będą dostosowane podczas Testów 

Akceptacyjnych.

Modyfikacje graficzne w Module Dyspozytora widoki formatek, okien, ikon, przycisków zostaną 

przedstawione Zamawiającemu celem akceptacji przyjętych założeń projektowych w terminie 

umożliwiającym weryfikację, jak również ewentualną korektę potrzebną na modyfikację widoków 

zgodnie z uwagami Zamawiającego. Uzgodniony widok formatek, okien, ikon, przycisków nie będzie 

ulegał zmianie do momentu zakończenia prac i odbioru MDYS.
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AAD Administrator Apteki 
u Dysponenta ZRM

Użytkownik, który ma możliwość zarządzania apteką na 
poziomie dysponenta typu „lider”, „podwykonawca” 
i „współrealizator”. Osoba nadzorująca oraz generująca 
zapotrzebowanie na leki (w tym leki szczególnej 
ostrożności), środki medyczne, gazy medyczne.

AA LPR Administrator Apteki LPR Użytkownik, który ma możliwość zarządzania apteką 
centralną w LPR oraz mini magazynami w filiach LPR.

AC Administrator Centralny Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych wszystkich dysponentów w SWD PRM

AD Administrator Dysponenta
Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych wyłącznie na poziomie własnego 
dysponenta

ADL Administrator LPR Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych LPR. 

AL Aplikacja Lotnisko System informatyczny wykorzystywany przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.

ANLD Analityk Dysponenta

Użytkownik uprawniony do podstawowych czynności 
w Module Analityka w szczególności: importu świadczeń, 
przygotowywania sprawozdań, wymiany komunikatów 
z NFZ, edycji świadczeń, usuwania świadczeń w zakresie 
uprawnień dysponenta. 

ANLL Analityk LPR

Użytkownik uprawniony do podstawowych czynności 
w Module Analityka w szczególności: importu świadczeń, 
przygotowywania sprawozdań, wymiany komunikatów 
z NFZ, edycji świadczeń, usuwania świadczeń w zakresie 
uprawnień dysponenta LPR. 

ANLW Analityk Wojewódzki

Osoba posiadająca dostęp do modułu analityka 
w zakresie danych operacyjnych wszystkich 
dysponentów na terenie swojego województwa .
Uprawnienie umożliwia praktyczną realizację przepisu 
ustawy o PRM przez Wojewodów, szczególnie w zakresie 
udostępniania niezbędnych danych (w tym nagrania 
rozmów telefonicznych przypisane do formatki 
zdarzenia, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane 
innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania 
zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe 
i opis zdarzenia) na wniosek sądu, prokuratury, Policji, 
Rzecznika Praw Pacjenta.

Aplikacja
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  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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AW Administrator Wojewódzki
Użytkownik, który posiada dostęp do danych 
operacyjnych wszystkich dysponentów na terenie 
swojego województwa.

BD Baza danych Baza danych SWD PRM.

CeZ Centrum e-Zdrowia

Państwowa jednostką budżetową powołaną przez 
Ministra Zdrowia, odpowiada za monitorowanie 
planowanych, budowanych i prowadzonych systemów 
teleinformatycznych za poziomie centralnym 
i regionalnym.

CMRM Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego

Komórka organizacyjna działająca w ramach Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
w strukturze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
odpowiedzialna m.in. za monitorowanie przebiegu akcji 
medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały 
stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby 
osób.

CO LPR
Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Centrum Operacyjne Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Komórka organizacyjna dysponenta 
lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w której 
swoje zadania wykonują dyspozytorzy medyczni 
i dyspozytorzy lotniczy.

CPR Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Komórka 
organizacyjna urzędu wojewódzkiego stanowiąca 
element systemu powiadamiania ratunkowego do 
obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów 
alarmowych 112, 997, 998, umożliwiający przekazanie 
zgłoszenia alarmowego w celu zaangażowania 
właściwych zasobów ratowniczych.

dm 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 z późn. zm.) 
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.

DMCO

Dyspozytor medyczny 
Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) 
realizująca zadania na stanowisku dyspozytora 
medycznego związane z dysponowaniem i koordynacją 
działalności lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego oraz innych statków powietrznych 
będących na wyposażeniu podmiotu, w tym lotniczego 
zespołu transportu sanitarnego przy użyciu Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego.

DLCO

Dyspozytor lotniczy 
Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Osoba realizująca zadania w podmiocie leczniczym 
utworzonym przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia na stanowisku dyspozytora lotniczego związane 
z dysponowaniem i koordynacją działalności lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego oraz innych statków 
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powietrznych będących na wyposażeniu podmiotu, 
w tym lotniczego zespołu transportu sanitarnego przy 
użyciu Systemu Wspomagania Dowodzenia

DMP Dyspozytor medyczny 
przyjmujący

Dyspozytor przyjmujący - to dyspozytor medyczny, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit a rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. 
w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. 
z 2018 r., poz., 2001), logujący się w SWD PRM w roli 
„dyspozytor przyjmujący”, pełniący dyżur na stanowisku 
dyspozytora medycznego przyjmującego, 
odpowiedzialny za odbiór i obsługę zgłoszenia 
alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu, w tym 
ustalenie lokalizacji miejsca zdarzenia, liczbę osób 
poszkodowanych oraz przeprowadzenie wywiadu 
medycznego, na podstawie którego podejmuje decyzję 
o przyjęciu zgłoszenia, wraz z nadaniem priorytetu lub 
odmowy przyjęcia zgłoszenia.

DMW Dyspozytor medyczny 
wysyłający

Dyspozytor wysyłający – to 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), logujący się w SWD PRM w roli 
„dyspozytor wysyłający”, pełniący dyżur na stanowisku 
dyspozytora medycznego wysyłającego, odpowiedzialny 
za obsługę zgłoszenia od momentu przekazania go przez 
dyspozytora przyjmującego, w tym za dysponowanie 
zespołów ratownictwa medycznego na miejsce 
zdarzenia.

DM Dyspozytornia medyczna

Lokalizacja, w której znajdują się stanowiska pracy 
dyspozytorów medycznych. Komórka organizacyjna 
urzędu wojewódzkiego lub dysponenta 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, przyjmowania powiadomień 
o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez 
dyspozytorów medycznych.

DR Dyrektor regionalny

Osoba posiadająca globalny dostęp do Modułu Apteka 
do celów raportowych, statystycznych w ramach LPR, 
a w ramach dostępu do Modułu Planisty mająca 
możliwość tworzenia, zarządzania oraz podglądu (w tym 
eksport) harmonogramów pracy LZRM, do którego jest 
przypisany.

Dyspozytor CO 
LPR

Dyspozytor Centrum 
Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 

Użytkownik realizujący zadania w podmiocie leczniczym 
utworzonym przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów 
ratownictwa medycznego na stanowisku dyspozytora 
medycznego związanym z dysponowaniem i koordynacją 
działalności lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego oraz innych statków powietrznych 
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będących na wyposażeniu podmiotu, w tym lotniczego 
zespołu transportu sanitarnego zgodnie z art. 26 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.). Do Dyspozytorów  CO LPR zaliczamy: 
Koordynatora CO LPR, Zastępcę Koordynatora CO LPR, 
Dyspozytora medycznego CO LPR oraz Dyspozytora 
lotniczego CO LPR.

Dyspozytor DM

Dyspozytor medyczny 
dyspozytorni medycznej 
innej niż Centrum 
Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego

Użytkownik realizujący zadania przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych 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. 
2019 r., poz. 1077 z późn. zm.) oraz powiadomień 
o zdarzeniach, dysponowanie ZRM, rejestrowanie 
zdarzeń medycznych, prezentację położenia 
geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie 
zespołów ratownictwa medycznego, wykorzystujący 
system SWD PRM. Rola i zakres działania dyspozytora 
medycznego jest zdefiniowany w ustawie 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 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).

EZT Elektroniczne Zlecenie 
Transportu

Elektroniczny formularz zlecenia transportu przesyłany 
do CO LPR przez podmiot zlecający lotniczy transport 
sanitarny.

FA Farmaceuta w Aptece

Osoba nadzorująca, przyjmująca, generująca, wysyłająca 
zamówienia i wydająca leki szczególnej ostrożności 
w Aptece u Dysponenta typu „lider”, „podwykonawca” 
i „współrealizator”.

FZ Formatka zdarzenia

Okno Modułu umożliwiające wprowadzenie danych 
dotyczących powiadomienia o zdarzeniu lub zgłoszenia 
alarmowego przekierowanego z CPR w celu przekazania 
zlecenia wyjazdu lub wylotu do odpowiedniego zespołu 
ratownictwa medycznego.

GDM Główny dyspozytor 
medyczny

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), do 
zadań której należy między innymi koordynowanie 
funkcjonowania dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza 
zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych 
oraz udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych 
informacji i merytorycznej pomocy, bieżąca analiza 
optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa 
medycznego, a także obsługa zgłoszeń bez połączenia 
telefonicznego lub przekazanych z innej dyspozytorni 
medycznej.

KA Kierownik Apteki
Osoba nadzorująca koordynatorów ZRM w sprawie 
składania i zatwierdzania zapotrzebowania na leki, środki 
medyczne oraz leki szczególnej ostrożności.

KCO Kierownik/Koordynator 
Centrum Operacyjnego 

Osoba będąca kierownikiem zmiany w MCO LPR, mająca 
możliwość w szczególnych przypadkach podejmowania 
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Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego

Posiada dostęp do tworzenia, zarządzania oraz podglądu 
harmonogramów pracy wszystkich stanowisk dla 
pracowników LPR w MPLA.

KD Konsola Dyspozytorska

Konsola Dyspozytorska Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności SWD PRM. Konsola umożliwiająca obsługę 
połączeń głosowych i  korespondencji prowadzonej 
z wykorzystaniem łączności radiowej.

KDLM

Pracownik Działu Logistyki 
Medycznej Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego - 
Kierownik

Pracownik Działu Logistyki Medycznej – Kierownik - 
osoba nadzorująca zamówienia leków, środków 
medycznych oraz gazów medycznych w LPR.

KF Kierownik Filii

Osoba współpracująca z Lekarzem Upoważnionym 
w danej Filii LPR w kwestii gospodarki preparatami 
zawierającymi środki odurzające i substancje 
psychotropowe na podstawie odrębnego upoważnienia 
od Dyrektora LPR. Posiada możliwość tworzenia, 
zarządzania oraz podglądu harmonogramów pracy LZRM 
dla pracowników LPR, w ramach konkretnej bazy.

KM Karta medyczna 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez LZRM/SZT, 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), tworzona przez lekarza Lotniczego Zespołu 
Ratownictwa Medycznego lub Samolotowego Zespołu 
Transportowego.

KMCR Karta medycznych czynności 
ratunkowych

Karta Medycznych Czynności Ratunkowych. 
Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca osoby 
będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub 
osoby, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia 
zdrowotnego korzystającej ze świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez ZRM, prowadzona przez dysponentów 
ZRM, tworzona przez kierownika ZRM.

KO Kierownik Oddziału

Osoba współpracująca z Lekarzem Upoważnionym 
w danym Oddziale LPR w kwestii gospodarki preparatami 
zawierającymi środki odurzające i substancje 
psychotropowe na podstawie odrębnego upoważnienia 
od Dyrektora LPR. Posiada możliwość tworzenia, 
zarządzania oraz podglądu harmonogramów pracy LZRM 
dla pracowników LPR, w ramach konkretnej bazy.

KPB Karta przymusu 
bezpośredniego

Dokumentacja medyczna tworzona jako załącznik do 
karty medycznej w przypadku użycia przez LZRM/SZT 
przymusu bezpośredniego wobec pacjenta.

KZRM Koordynator ZRM

Osoba składająca i zatwierdzająca zapotrzebowanie na 
leki, środki medyczne oraz leki szczególnej ostrożności.
Zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem oraz 
podglądem harmonogramów pracy ZRM dla 
pracowników dysponenta typu „lider”, „podwykonawca” 
i „współrealizator”, do którego jest przypisany.

KZW Karta zlecenia 
wylotu/Zlecenie HEMS

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 
poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez LZRM, prowadzona przez 
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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.

KZT
Karta zlecenia 
transportu/Zlecenie 
Transport

Dokumentacja wewnętrzna Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego tworzona w CO LPR, stanowiąca 
potwierdzenie dyspozycji wylotu LZRM/SZT do 
lotniczego transportu sanitarnego

LZRM/HEMS Lotniczy zespół ratownictwa 
medycznego

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

LK Lekarz koordynator

Lekarz zatrudniony w Dziale Zarządzania Klinicznego LPR 
(DZK LPR), który nadzoruje prawidłowość 
funkcjonowania wybranych Filii/Oddziałów LPR pod 
względem medycznym. Ma możliwość: sprawowania 
nadzoru na kontrolowaniem dokumentacji medycznej - 
Lekarz Koordynator LPR ma do niej pełen dostęp 
w formie tylko do odczytu; wspomagania Dyrektora 
Medycznego w postaci nadzoru merytorycznego nad 
wykonywaniem przez personel medyczny obowiązków, 
wynikających z Instrukcji Medycznej LPR; 
przeprowadzania audytów klinicznych i inicjowanie 
zmian w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej 
udzielanych przez LPR, oceny wykorzystania leków, 
artykułów medycznych i sprzętu medycznego oraz 
inicjowanie zmian w tym zakresie; udziału w tworzeniu, 
wdrażaniu i realizacji systemu kontroli jakości w zakresie 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji 
zapisów Instrukcji Medycznej LPR przez personel 
medyczny; udziału w publikacji materiałów 
informacyjnych i tworzeniu medycznych standardów 
operacyjnych.

LU Lekarz upoważniony

Osoba sprawująca w danej Filii/Oddziale LPR nadzór nad 
gospodarką preparatami zawierającymi środki 
odurzające i substancje psychotropowe w LPR na 
podstawie odrębnego upoważnienia od Dyrektora LPR 
we współpracy z Kierownikiem danej Filii/Oddziału LPR. 
Podstawowe zadania to m.in.: generowanie 
zapotrzebowań, zamawianie, sporządzanie raportów 
dotyczących ww. preparatów, akceptowanie przyjętych 
dostaw.

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.

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

MANL Moduł Analityka

Moduł Analityka Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego umożliwiający 
przeglądanie zdarzeń, dokumentacji, trasy pojazdów 
oraz modyfikację danych w dokumentacji właściwych dla 
danego dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.

MCO LPR
Moduł Centrum 
Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego

Moduł Dyspozytora Centrum Operacyjnego Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
wykorzystywany na potrzeby Dyspozytorów CO LPR.

MDYS Moduł Dyspozytora

Moduł Dyspozytora Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego 
wykorzystywany na potrzeby dyspozytorów medycznych 
dyspozytorni medycznej innej niż CO LPR.

MKOO Moduł Koordynatora Moduł Koordynatora Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

MLZRM Moduł LZRM

Moduł stanowiący element modułu przeznaczonego dla 
zespołów ratownictwa medycznego, umożliwiający 
obsługę zleceń dokumentacji medycznej, złożony  
Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego, 
dedykowany LZRM i SZT.

MM LZRM Moduł Mobilny LZRM

Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego. Jest przystosowany 
do pracy na stanowisku dostępowym w miejscu 
stacjonowania oraz na tablecie medycznym. 

MS LZRM Moduł Stacjonarny LZRM
Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla lotniczych 
zespołów ratownictwa medycznego. Jest przystosowany 
do pracy na stacji dostępowej  w miejscu stacjonowania.

MZRM Moduł ZRM
Moduł zespołów ratownictwa medycznego, 
umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji medycznej, 
złożony  Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego.

MM ZRM Moduł Mobilny ZRM

Moduł mobilny ZRM przeznaczony dla drogowych 
i wodnych zespołów ratownictwa medycznego. Jest 
przystosowany do pracy na stanowisku dostępowym 
w miejscu stacjonowania oraz na tablecie medycznym. 

MS ZRM Moduł Stacjonarny ZRM

Moduł stacjonarny ZRM przeznaczony dla drogowych 
i wodnych zespołów ratownictwa medycznego. Jest 
przystosowany do pracy na stacji dostępowej w miejscu 
stacjonowania.

MPLA Moduł Planisty Moduł Planisty Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

OD Obszar dysponowania

Obszar dysponowania składa się z powiatów i gmin. 
Może być tożsamy z rejonem operacyjnym, ale może też 
być zdefiniowany inaczej. Każda dyspozytornia działająca 
w SWD PRM musi mieć zdefiniowany przynajmniej jeden 
obszar dysponowania.

OD ZRM Obszar działania ZRM
Obszar jest działania składa się z powiatów i gmin. Może 
być tożsamy z rejonem operacyjnym, ale może też być 
zdefiniowany inaczej.
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PLAC Planista centralny

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 
harmonogramami pracy CT/ CM KCMRM. Ma możliwość 
podglądu harmonogramów pracy wszystkich 
użytkowników.

PLAC MZ Planista centralny MZ
Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 
harmonogramami pracy MZ. Ma możliwość podglądu 
harmonogramów pracy wszystkich użytkowników.

PLAD Planista dysponenta

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem oraz 
podglądem harmonogramów pracy wszystkich 
stanowisk dla pracowników dysponenta, do którego jest 
przypisana, w przypadku dysponenta-lidera, ma dostęp 
również do podglądu harmonogramów pracy 
utworzonych przez dysponentów współrealizatorów/ 
podwykonawców.

PLAW Planista wojewódzki

Osoba zajmująca się tworzeniem, zarządzaniem 
harmonogramem pracy WKRM, stanowisk 
dyspozytorskich oraz dysponentów z terenu 
województwa. Ma możliwość podglądu 
harmonogramów pracy wszystkich użytkowników 
w ramach swojego województwa

PLI CBD
Platforma Lokalizacyjno-
Informacyjna z Centralną 
Bazą Danych

Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą 
Danych, dostarczana przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej (UKE) będąca źródłem danych centralnego 
punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym 
mowa w art.78 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 
roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 
1954 z późn. zm.). 

PWZ Prawo Wykonywania 
Zawodu

Prawo wykonywania zawodu przysługuje 
zainteresowanym po spełnieniu określonych ustawami 
warunków.  

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.

RJW PRM

Rejestr jednostek 
współpracujących 
z systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne

Rejestr jednostek współpracujących z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa 
w art. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 
z późn. zm.).

RM Raport medyczny
Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 
medycznego CO LPR, stanowiąca podstawę kwalifikacji 
do lotniczego transportu sanitarnego.

RO Rejon Operacyjny Rejon działania dyspozytorni medycznej określony 
w wojewódzkim planie działania systemu.

SD Stanowisko dyspozytorskie
Stanowisko dyspozytorskie to stanowisko pracy 
dyspozytora medycznego z zainstalowanym 
oprogramowaniem SWD PRM włączone do sieci OST 112.

SI CPR 
System Informatyczny 
Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego

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

System
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.

PT Projekt Techniczny Projekt techniczny, element Dokumentacji opisujący 
sposób wykonania, wdrożenia i właściwości wdrożenia.

SZT/EMS Samolotowy Zespół 
Transportowy

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

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.

TM Tablet medyczny Przenośny komputer osobisty stanowiący element 
wyposażenia LZRM/SZT wykorzystywany przez Lekarza.

UMM Uniwersalny Moduł 
Mapowy Uniwersalny Moduł Mapowy udostępniany przez GUGiK.

UPD
Upoważniony 
Przedstawiciel Dysponenta 
ZRM

Osoba posiadająca dostęp do danych z zakresem 
zawężonym do obszaru działania danego dysponenta, 
z zastrzeżeniem, że dysponent będący liderem 
dysponentów, którzy z nim współpracują jako 
współrealizator lub podwykonawca, posiada dostęp 
również do danych wytworzonych przez ZRM. 
przypisanych do dysponentów współrealizatorów oraz 
podwykonawców, w ramach  MKOO, MRAP oraz MAPT.

UPMZ
Upoważniony 
Przedstawiciel Ministerstwa 
Zdrowia

Osoba posiadająca dostęp danych w zakresie całego 
systemu SWDPRM w ramach MKOO, MRAP i MAPT.

UPW Upoważniony 
Przedstawiciel Wojewody

Osoba posiadająca dostęp danych z zakresem 
zawężonym do własnego województwa w ramach 
MKOO, MRAP i MAPT.

UW Urząd wojewódzki
Wojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą 
wojewody oraz organów rządowej administracji 
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zespolonej. Urząd wojewódzki jest urzędem 
administracji rządowej w województwie od chwili 
wejścia w życie nieobowiązującej już ustawy z dnia 
22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej 
administracji ogólnej.

Użytkownik Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 
modułu SWD PRM.

WKRM Wojewódzki koordynator 
ratownictwa medycznego

Użytkownik realizujący zadania wynikające z ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) w tym 
współpraca z głównym dyspozytorem medycznym i  jego 
zastępcą, koordynacja współpracy dyspozytorów 
medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia 
jednostek systemu spoza jednego rejonu operacyjnego, 
rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital 
od zespołu ratownictwa medycznego, udział  w pracach 
wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, 
współpraca z  KCMRM oraz innymi WKRM, współpraca 
oraz wymiana informacji z centrami zarządzania 
kryzysowego, o których mowa w art. 13 centra 
zarządzania kryzysowego ust. 1 ustawy z dnia 26  
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 
r., poz. 1856, z późn.zm.).

WPDS
Wojewódzki plan działania 
systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne

Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne sporządzany przez wojewodę opisujący 
organizację i funkcjonowanie systemu na obszarze 
danego województwa przygotowany w oparciu o zapisy 
zawarte w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o  
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 882 z późn. zm).

ZGDM Zastępca głównego 
dyspozytora medycznego

Osoba, o której mowa w art. 26 ust. 2b  ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), do 
zadań której między innymi koordynowanie 
funkcjonowania dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza 
zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych 
oraz udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych 
informacji i merytorycznej pomocy, bieżąca analiza 
optymalnego wykorzystania zespołów ratownictwa 
medycznego, a także obsługa zgłoszeń bez połączenia 
telefonicznego lub przekazanych z innej dyspozytorni 
medycznej podczas niedostępności głównego 
dyspozytora.

ZKM Załącznik do karty 
medycznej

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 
pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez LZRM/SZT, prowadzona przez Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, tworzona przez lekarza LZRM.

ZRM Zespół ratownictwa 
medycznego

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 
36 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 
z późn. zm.).
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1. OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH

1.1 WF-07.01 LOGOWANIE DO MODUŁU DYSPOZYTORA W CELU ROZPOCZĘCIA 

DYŻURU 

1.1.1 OPIS WYMAGANIA

Aby uruchomić Moduł Dyspozytora, użytkownik powinien logować się na stanowisko dostępowe 

posiadające zainstalowaną przeglądarkę internetową. 

Autoryzacja logowania do Modułu Dyspozytora następuje poprzez logowanie domenowe do systemu 

Windows za pomocą: 

1) loginu i hasła wcześniej zdefiniowanego użytkownika w Module Administratora, 

z zastrzeżeniem, że konto musi być aktywne w momencie próby logowania; 

2) karty mikroprocesorowej (np. e-dowodu) potwierdzonej odpowiednim rodzajem autentykacji. 

W celu dostępu do Modułu Dyspozytora, użytkownik powinien mieć zdefiniowane uprawnienie 

systemowe „Dyspozytor medyczny” z odpowiednią rolą na dyżurze: 

1) Dyspozytor główny; 

2) Zastępca dyspozytora głównego; 

3) Dyspozytor przyjmujący; 

4) Dyspozytor wysyłający. 

Użytkownik, po poprawnym zalogowaniu się do Modułu Dyspozytora, wybiera z listy rozwijalnej 

zdefiniowany dla siebie dyżur w Module Planisty i akceptuje wybór. 

Dyspozytor medyczny logujący się na dyżur nie ma możliwości zalogowania się na rolę dyspozytor 

główny oraz zastępca dyspozytora głównego, jeśli dana rola jest już zalogowana do systemu. 

Użytkownikowi wyświetla się okno z komunikatem „Nie możesz zalogować się na rolę: dyspozytor 

główny (lub zastępca dyspozytora głównego w przypadku logowania się na w/w rolę), ponieważ 

użytkownik XYZ pełni już tę rolę na dyżurze”. 

1.1.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 2.3 LOGOWANIE.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omówienia i implementacji RFC 

22/2020/KCMRM/SWD PRM – Rozszerzenie integracji SWD PRM z AD etap III uzgodniono zmianę 

zakresu wymagania i odstąpienie z logowania do Modułów przy użyciu karty mikroprocesorowej.
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1.2 WF-10.02 ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW 

1.2.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł Dyspozytora powinien być przystosowany do pracy na wielu monitorach (2 lub więcej). Konsola 

telefoniczna powinna być dostępna na osobnym, trzecim monitorze/urządzeniu. Domyślnie, ekran 

pierwszego monitora wyświetla Moduł Dyspozytora, natomiast drugi monitor przeznaczony jest do 

obsługi Modułu Mapa.

Moduł Dyspozytora powinien mieć możliwość dostosowania wyglądu i dostępu do poszczególnych 

okien w zależności od roli na dyżurze z możliwością konfigurowania ich przez administratora 

centralnego:

1) Dyspozytor główny i jego zastępca – domyślny wygląd aplikacji z dostępem do wszystkich opcji 

modułu;

2) Dyspozytor wysyłający – wyróżnienie okna zarządzania zasobami;

3) Dyspozytor przyjmujący – wyróżnienie okna przeglądania zgłoszeń;

Ponadto, użytkownik ma możliwość otwarcia kolejnego ekranu do przeglądu zgłoszeń i zdarzeń na 

potrzeby rozdzielenia procesu dysponowania i procesu przeglądania zleceń archiwalnych.

1) Moduł Dyspozytora umożliwia podział na odpowiednie sekcje formatek na osobne okna 

mobilne pod względem funkcjonalności (formatka przyjęcia wezwania, formatka zgłoszeń, 

formatka zasobów);

2) Wszystkie okna Modułu powinny być mobilne w celu uniwersalnego dostosowania dla 

użytkownika lub dyspozytorni medycznej;

3) Możliwość przeglądania zleceń archiwalnych w osobnym oknie;

4) Okno z archiwalnymi wezwaniami powinno dawać możliwość określenia przez użytkownika 

parametrów czasowych;

5) Okno archiwalne będzie dostępne zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami;

6) Możliwość wyszukiwania zgłoszeń archiwalnych na podstawie następujących parametrów:

a) czasu,

b) nr zgłoszenia,

c) statusu zgłoszenia,

d) adresu, ulicy zgłoszenia,

e) imię lub nazwisko pacjenta.

7) Możliwość rozmieszczenia okien Modułu dla konkretnej dyspozytorni medycznej lub 

użytkownika.
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8) Udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej zapisanie układu okien dla użytkownika oraz 

przywrócenie ustawień domyślnych.

1.2.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 2.4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, 3.2 OKNO 

GŁÓWNE.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania i rozszerzenie wymagania o dodanie możliwości wyszukiwania zgłoszeń 

archiwalnych na podstawie numeru PESEL. 

1.3 WF-07.03 MONITOROWANIE PRACY DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH 

1.3.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł Dyspozytora powinien posiadać narzędzie monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na 

zmianie w dyspozytorni medycznej. W pierwszej kolejności ma ono monitorować aktywność danego 

dyspozytora medycznego bez względu na rolę na dyżurze – po 30 sekundach powinno pojawiać się 

okno z komunikatem ostrzegawczym: „Za 30 sekund nastąpi przełączenie aplikacji w tryb przerwy”.

W przypadku nie podjęcia czynności przez dyspozytora medycznego po kolejnych 30 sekundach 

(łącznie po 60 sekundach) nastąpi przełączenie statusu na „Przerwa”. Aktywność nie powinna być 

monitorowana w głównym oknie modułu Dyspozytora, a także podczas aktywnego połączenia 

telefonicznego.

Funkcjonalność monitorowania aktywności dyspozytora medycznego powinna być uruchamiania tylko 

w sytuacji, gdy dyspozytor medyczny otworzy formatkę bez połączenia telefonicznego i w określonym 

czasie nie będzie z jego strony żadnej aktywności. W przypadku gdy dyspozytor medyczny oczekuje na 

połączenie i nie ma otwartej formatki, mechanizm monitorujący aktywność nie powinien uruchomić 

się.

Ponadto funkcjonalność monitorowania aktywności dyspozytora medycznego ma pozwolić 

zobrazować realizowane przez dyspozytorów medycznych czynności przez cały okres, liczony od 

rozpoczęcia do zakończenia pracy na danym stanowisku dyspozytorskim.

1) Narzędzie monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na zmianie ma stanowić odrębne 

okno Modułu Dyspozytora włączane i wyłączane poprzez obsługę przycisku dodanego do: 

„Paska parametrów modułu dyspozytora”;
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2) Narzędzie monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na zmianie dostępne jest na 

stanowiskach głównego dyspozytora i jego zastępcy, a monitorowanie pracy jest aktywne bez 

względu na pełnioną rolę (Dyspozytor wysyłający, Dyspozytor przyjmujący, Główny 

Dyspozytor, Zastępca Głównego Dyspozytora);

3) Narzędzie monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na zmianie jest oknem 

niemodalnym (pozwala na pracę w innych oknach Modułu) wyświetlanym w trybie „zawsze na 

wierzchu” i składa się z okna głównego oraz obszaru dodatkowego otwieranego z pomocą 

przycisku „+”;

4) Narzędzie monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na zmianie w oknie głównym ma 

obrazować następujące elementy poprzez wyróżnienie kolorystyczne:

a) Stanowiska zalogowane i niezalogowane w tym odrębne oznaczenie dla stanowisk 

podstawowych i rezerwowych,

b) Stanowiska wylogowane przez system SWD PRM w związku z mechanizmem „karnego 

wylogowania na przerwę”,

c) Włączenie/Wyłączenie przyjmowania zgłoszeń,

d) Włączenie/Wyłączenie dysponowania zgłoszeń,

e) Tryb pracy: obsługa zgłoszeń, przerwa.

5) Narzędzie dodatkowe monitorujące pracę dyspozytorów medycznych na zmianie w/pod 

przyciskiem „+” ma obrazować następujące elementy:

a) Czas pracy w trybie obsługa zgłoszeń, przerwa, gotowość do obsługi zgłoszenia oraz czas od 

wylogowania przez system SWD PRM w związku z mechanizmem karnego wylogowania na 

przerwę – pokazywane są wartości sumaryczne dla stanowiska dyspozytorskiego liczone od 

momentu rozpoczęcia dyżuru przez dyspozytora medycznego,

b) Czas pracy w trybie obsługa zgłoszeń jest liczony od momentu rozpoczęcia obsługi zgłoszenia 

(odebrania połączenia na konsoli albo otworzenia formatki nowego Zdarzenia dla zgłoszeń 

bezgłosowych) i liczony jest do czasu zakończenia jego obsługi (wyjścia z formatki szczegółów 

Zdarzenia do listy Zdarzeń),

c) Czas pracy w trybie przerwa liczony jest od momentu rozpoczęcia przerwy do jej zakończenia 

(wprowadzane przyciskiem „słuchawek”),

d) Czas pracy w trybie gotowości do obsługi zgłoszenia liczony jest od momentu pozostawania 

w gotowości (wyświetlona lista Zdarzeń albo ekran szczegółów Zdarzenia w trybie tylko do 

odczytu, Dyspozytor zalogowany w Systemie nie prowadzi rozmowy z konsoli) do czasu 

przejścia w inny tryb pracy,
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e) Czas od automatycznego wylogowania przez system SWD PRM liczony jest od momentu 

automatycznego wylogowania przez system do czasu pracy ponownego zalogowania do 

Systemu.

6) Włączenie przez dyspozytora medycznego Przerwy lub wyłączenie przyjmowania zgłoszeń 

i dysponowania zgłoszeń lub automatyczne wylogowanie stanowiska przez system SWD PRM 

będzie sygnalizowane przez dźwięk i „migające” pole obrazujące stanowisko dyspozytora 

medycznego, którego dotyczy ta sytuacja;

a) Dźwięk powinien być generowany jedynie na stanowisku Głównego Dyspozytora oraz 

Zastępcy Głównego Dyspozytora,

b) „Migające” pole obrazujące stanowisko dyspozytora medycznego trwa przez okres 10 

sekund,

Moduł umożliwia pokazywanie statusu zalogowania danego dyspozytora medycznego poprzez sygnał 

świetlny wyświetlany na sygnalizatorze zainstalowanym na stanowisku dyspozytora medycznego 

połączonym ze stacją dostępową:

a) Kolor czerwony – stanowisko wyłączone,

b) Kolor niebieski - dyspozytor medyczny na przerwie,

c) Kolor żółty – stanowisko zalogowanie i dyspozytor medyczny jest w trakcie przyjmowania 

zgłoszenia/wypełniania formatki zgłoszenia,

d) Kolor zielony – stanowisko zalogowane i dyspozytor medyczny jest gotowy do przyjęcia 

zgłoszeń.

1.3.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.1 DYŻUR.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania i odstąpienie od realizacji wymagania w zakresie pokazywania statusu zalogowania 

danego dyspozytora medycznego poprzez sygnał świetlny wyświetlany na sygnalizatorze 

zainstalowanym na stanowisku dyspozytora medycznego połączonym ze stacją dostępową.

1.4 WF-07.04 OKNO GŁÓWNE MODUŁU DYSPOZYTORA 

1.4.1 OPIS WYMAGANIA

Okno Modułu Dyspozytora powinno dynamicznie dostosowywać swoją wielkość do rozdzielczości 

ekranu, na którym jest uruchomiony.
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Okno główne Modułu Dyspozytora powinno być podzielone na:

1) Panel funkcyjny – zawiera przyciski do ustawiania obszaru dysponowania dyspozytora 

medycznego, utworzenia nowych formatek oraz suwaki określające wykonywane przez 

dyspozytora medycznego zadanie (przyjmujący/wysyłający);

2) Dostęp do w/w suwaków mają wszyscy użytkownicy z wyjątkiem dyspozytora przyjmującego;

3) Panel główny – jest podzielony na 3 części:

a) Notyfikacje,

b) Lista zdarzeń,

c) Lista ZRM.

4) Pasek stanu – wyświetlanie informacji o zalogowanym użytkowniku:

a) Roli na dyżurze,

b) Kodzie dyspozytora medycznego,

c) Kodzie stanowiska,

d) Kodzie dyspozytorni medycznej,

e) Statusie konsoli telefonicznej,

f) Numerze telefonu bezpośrednio na konsolę telefoniczną,

g) Aktualnym statusie dyspozytora medycznego,

h) Data i czas w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

1.4.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.2 OKNO GŁÓWNE.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania i odstąpienie od przenoszenia przycisku „+ Dodaj nowe” do panelu funkcyjnego.

1.5 WF-07.05 MODYFIKACJA NOTYFIKACJI I POWIADOMIEŃ 

1.5.1 OPIS WYMAGANIA

Notyfikacje powinny być wyświetlane w panelu Notyfikacji. Wszystkie Notyfikacje pojawiające się na 

stanowiskach, z wyjątkiem notyfikacji typu „Nowe zdarzenie do zadysponowania”, nie powinny znikać 

same. Użytkownik każdą notyfikację będzie mógł wyłączyć wywołując dla niej funkcję „Usuń z listy” lub 

otwierając zdarzenie, na które wskazuje notyfikacja poprzez kliknięcie w nią lewym przyciskiem. 

Notyfikacja typu „Nowe zdarzenie do zadysponowania” powinna znikać automatycznie po 
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zadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia. Notyfikacja o zgłoszeniu 

bezgłosowym powinna znikać automatycznie po otwarciu danego zgłoszenia.

Moduł Dyspozytora powinien posiadać możliwość automatycznego:

1) informowania o nowych zgłoszeniach/zdarzeniach wpływających z SI WCPR, PSP i Policji nawet 

jeśli widok listy zgłoszeń/zdarzeń jest nieaktywny;

2) informowania o zgłoszeniach/zdarzeniach przekazanych od innego dyspozytora 

medycznego(całościowo lub do zadysponowania ZRM);

3) informowaniu sygnałem dźwiękowym o przeterminowaniu zdarzeniu.

Moduł Dyspozytora powinien generować notyfikacje w przypadku:

1) przekazania zgłoszenia z innej dyspozytorni medycznej w ramach zastępowalności,

2) przekazanie zgłoszenia do innej dyspozytorni medycznej (notyfikacja na stanowisku 

Dyspozytora Głównego i Zastępcy w dyspozytorniach medycznych przekazującej i docelowej);

3) wylogowania dyspozytora medycznego na przerwę (notyfikacja jedynie dla Dyspozytora 

Głównego i Zastępcy);

4) w przypadku wylogowania się lub nieobecności dyspozytora głównego na dyżurze, użytkownik 

pełniący rolę jego zastępcy otrzymuję notyfikację o tej sytuacji oraz przejmuje w pełni rolę 

dyspozytora głównego, w tym notyfikacje;

5) awarii dyspozytorni medycznej zastępowanej i wymaganie przejęcia obsługi zgłoszeń i zdarzeń 

(notyfikacja na stanowisku Dyspozytora Głównego i Zastępcy w dyspozytorni medycznej 

zastępującej);

6) ustąpienia awarii dyspozytorni medycznej zastępowanej (notyfikacja na stanowisku 

Dyspozytora Głównego i Zastępcy w dyspozytorni medycznej zastępującej);

7) dołączenia ponaglenia do zdarzenia (notyfikacja na stanowisku Dyspozytorów Głównego, jego 

Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego);

8) przekazaniu zgłoszenia bezgłosowego;

9) braku przypisanego obszaru dysponowania dla zdarzenia w ramach dyspozytorni medycznej - 

występująca w przypadku, gdy obszar dysponowania, w którym dane zdarzenie zostało 

zarejestrowane, nie jest przypisany do żadnego dyspozytora medycznego (notyfikacja na 

stanowisku Dyspozytorów Głównego i Zastępcy);

10) braku przypisanego obszaru dysponowania dla zdarzenia w ramach dyspozytorni medycznej 

(notyfikacja na stanowisku Dyspozytorów Głównego i jego Zastępcy);

11) przydzielenia zdarzenia do zadysponowania – notyfikacja wyróżniona sygnałem dźwiękowym 

(właściwy dyspozytor medyczny wysyłający) – w przypadku braku dyspozytorów medycznych 
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wysyłających w ramach dyspozytorni medycznej (tryb każdy dyspozytor medyczny dysponuje 

przyjęte przez siebie zdarzenia) – brak tej notyfikacji;

12) zgłoszenia przez ZRM statusu „AWARIA” (notyfikacja na wszystkich stanowiskach 

dyspozytorów medycznych dysponujących, którzy mają ustawiony obszar dysponowania 

przecinający się z obszarem działania ZRM oraz na stanowisku Dyspozytora Głównego 

i Zastępcy w dyspozytorni medycznej, z którą jest powiązany ZRM – na obszarze której 

stacjonuje);

13) zdarzenia niepodjętego (czyli nieotwartego) przez dyspozytora medycznego wysyłającego 

właściwego dla zdarzenia po określonym czasie od przyjęcia, (notyfikacja u wszystkich 

dyspozytorów medycznych wysyłających – w przypadku braku dyspozytorów medycznych 

wysyłających w ramach dyspozytorni medycznej (tryb pracy – każdy dyspozytor medyczny 

dysponuje przyjęte przez siebie zdarzenia) – brak tej notyfikacji;

14) zmiany kodu pilności przez dyspozytora medycznego (notyfikacja na stanowisku Dyspozytora 

Głównego i Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego dla tego zdarzenia bądź na jego 

stanowisku, pod warunkiem, że przynajmniej jeden ZRM z przypisanych do obsługi Zdarzenia 

jeszcze nie był w statusie „ZRM na miejscu” dla tego Zdarzenia;

15) zmiany danych dotyczących miejsca zdarzenia (notyfikacja na stanowisku Dyspozytora 

Głównego i Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego dla tego Zdarzenia bądź na jego 

stanowisku, pod warunkiem, że przynajmniej jeden ZRM z przypisanych do obsługi zdarzenia 

jeszcze nie był w statusie „ZRM na miejscu” dla tego zdarzenia);

16) zmiany informacji dotyczących stanu pacjenta (notyfikacja na stanowisku Dyspozytora 

Głównego i Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego dla tego zdarzenia bądź na jego 

stanowisku, pod warunkiem, że przynajmniej jeden ZRM z przypisanych do obsługi zdarzenia 

jeszcze nie był w statusie „ZRM na miejscu” dla tego zdarzenia);

17) naciśnięciu przycisku „POMOC” przez Kierownika ZRM;

18) zadysponowania ZRM spoza rejonu operacyjnego (notyfikacja na stanowisku Dyspozytora 

Głównego i jego Zastępcy);

19) odmowie przyjęcia pacjenta do wskazanego podmiotu leczniczego (notyfikacja na stanowisku 

Dyspozytora Głównego i Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego dla tego zdarzenia);

20) wskazaniu przez WKRM docelowego miejsca transportu pacjenta (notyfikacja na stanowisku 

Dyspozytora Głównego i jego Zastępcy oraz dyspozytora wysyłającego, który dysponował dany 

ZRM).
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1.5.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.2.1.6 NOTYFIKACJE.

1.6 WF-07.06 KSIĘGA DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ 

1.6.1 OPIS WYMAGANIA

Dyspozytor medyczny ma możliwość wygenerowania księgi dyspozytorni medycznej zawierającej:

1) Liczbę porządkową;

2) Kod dyspozytorni medycznej;

3) Numer zgłoszenia;

4) Numer zdarzenia, jeżeli dotyczy;

5) Datę i czas w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS:

a) przyjęcia zgłoszenia,

b) ponaglenia wyjazdu ZRM do zdarzenia, jeżeli dotyczy;

c) wyjazdu ZRM do zdarzenia,

d) przybycia ZRM na miejsce zdarzenia,

e) zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu ZRM.

6) Dokładny adres lub lokalizację miejsca zdarzenia;

7) Główny powód wezwania;

8) Dane pacjenta obejmujące:

a) nazwisko i imię,

b) wiek oraz oznaczenie płci, o ile są możliwe do ustalenia.

9) Oznaczenie wzywającego wraz z numerem telefonu;

10) Informację o powiadomieniu innych służb, jeżeli dotyczy;

11) Kod pilności;

12) Oznaczenie zespołu zadysponowanego do zdarzenia;

13) Informację o zaleceniach co do dalszego postępowania w razie odmowy wysłania ZRM;

1.6.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.3 KSIĘGA DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ.

1.7 WF-07.07 INFORMACJE O ZDARZENIU W GŁÓWNYM OKNIE MODUŁU 

1.7.1 OPIS WYMAGANIA

Lista zawiera podstawowe informacje o zdarzeniu, takie jak:
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1) Numer;

2) Godzina przyjęcia;

3) Kod pilności;

4) Powód wezwania;

5) Wywiad medyczny;

6) Wiek pacjenta;

7) Status ZRM;

8) Identyfikator ZRM;

9) Lokalizacja zdarzenia;

10) Wyróżnik z jakiej służby zostało przekazane zgłoszenie (np. Policja, PSP, eCALL).

1.7.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.2.2 LISTA ZDARZEŃ.

1.8 WF-07.08 FILTROWANIE LISTY ZDARZEŃ

1.8.1 OPIS WYMAGANIA

Możliwość filtrowania listy po:

1) statusach;

2) zdarzeniach z danego przedziału czasowego (w tym możliwość ustawienia konkretnej godziny);

3) zdarzeniach przekazanych od lub do innej dyspozytorni medycznej;

4) fakcie przydzielenia HEMS do zdarzenia;

5) dowolnie zdefiniowanym słowie przez dyspozytora medycznego w postacie pola 

wyszukiwania. Wyszukiwanie powinno działać dynamicznie po wpisaniu przez dyspozytora 

medycznego części słowa.

1.8.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.2.2.1 FILTROWANIE LISTY ZDARZEŃ.

1.9 WF-07.09 ZAPAMIĘTYWANIE FILTRÓW

1.9.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł Dyspozytora ma mieć możliwość zapamiętania ustawień filtrów danego użytkownika 

z momentu wylogowania. Ustawienia użytkownika, które zostaną zapamiętane z momentu ostatniego 
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wylogowania, w tym również w przypadku awarii połączenia z serwerem lub samoczynnego 

wylogowania:

1) ustawienie obszaru dysponowania zarówno w trybie pracy dyspozytora przyjmującego, jak 

również wysyłającego,

a) ustawienia konfiguracji filtrowania zdarzeń w oparciu o:

i. statusy zdarzeń: nowe, przyjęte, obsługiwane, odmowa, duplikaty, pozostałe, 

anulowane, obsłużone;

ii. czas przyjęcia zdarzenia w SWD PRM,

iii. lokalizację miejsca zdarzenia.

2) ustawienia filtra Lista ZRM;

3) ustawienia filtra Statusy ZRM poprzez kryteria:

a) gotowość,

b) obsługa zdarzenia,

c) zgrupowanych statusów.

4) ustawienia dotyczące lokalizowania danego ZRM poprzez wyłonienie ikony (znacznik) przy 

nazwie zespołu, który wizualizuje dany ZRM na mapie;

5) użytkownik ma możliwość powrotu do domyślnych ustawień filtru.

1.9.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.1.2.1 ZAPAMIĘTYWANIE FILTRÓW.

1.10 WF-07.10 DANE MIEJSCA ZDARZENIA

1.10.1 OPIS WYMAGANIA

Sekcja dane miejsca zdarzenia powinna zawierać pola do uzupełnienia:

1) Województwo;

2) Powiat;

3) Gmina;

4) Miejscowość;

5) Ulica;

6) Numer budynku;

7) Numer lokalu;

8) Numer piętra;

9) Numer klatki;
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10) Dodatkowe informacje o zdarzeniu;

11) Numer drogi - wartość wybierana z listy rozwijalnej ze słownika dróg zdefiniowanego 

w Module Administratora;

12) Kilometr drogi – wartość wybierana z listy rozwijalnej ze słownika dróg zdefiniowanego 

w Module Administratora, przy czym po wyborze numeru drogi, powinien się wyświetlać 

jedynie pikietaż przypisany do danego numeru drogi;

13) Obiekt drogowy;

14) Długość i szerokość geograficzna zdarzenia – możliwość wypełnienia pola ręcznie, ale 

w przypadku wpisania adresu, bądź wybrania kilometra drogi – pole wypełniane powinno być 

automatycznie.

Podczas wpisywania danych miejsca zdarzenia, dyspozytor medyczny ma mieć możliwość używania ze 

słownikowanych pól adresowych, które będą pobierane ze słownika danych adresowych 

zdefiniowanego w Module Administratora.

Po wpisaniu adresu zdarzenia, jego współrzędne geograficzne będą zaznaczane na mapie oraz 

pobierane do modułu Dyspozytora, a następnie zapisane w KZW w przypadku zadysponowania ZRM 

do zdarzenia.

1.10.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.3 SEKCJA MIEJSCE ZDARZENIA.

1.11 WF-07.11 INFORMACJE O ZDARZENIU W FORMATCE ZDARZENIA 

1.11.1 OPIS WYMAGANIA

Sekcja informacje o zdarzeniu powinna zawierać pola do uzupełnienia:

1) Powód wezwania – wartość wybierana z listy rozwijalnej ze słownika zdefiniowanego 

w Module Administratora – pole obowiązkowe;

2) Kod pilności – wartość wybierana z listy rozwijalnej ze słownika zdefiniowanego w Module 

Administratora – pole obowiązkowe;

3) Kategoria CPR – wartość uzupełniana automatycznie na podstawie wybranego powodu 

wezwania zmapowanego z kategorią CPR w słowniku zdefiniowanym w Module 

Administratora;

4) Podkategoria CPR - wartość uzupełniana automatycznie na podstawie wybranego powodu 

wezwania zmapowanego z kategorią CPR w słowniku zdefiniowanym w Module 

Administratora;
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5) Liczba poszkodowanych – liczba osób u których podejrzewa się stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, pole obowiązkowe, w przypadku wpisania wartości większej niż 1, znacznik 

zdarzenia mnogiego/masowego jest automatycznie zaznaczany;

6) Opis dla służb – pole umożliwiające dodanie notatek do zdarzenia, które są dostępne dla CPR:

a) Opis,

b) Czas w formacie RRRR-MM-DD HH:MM:SS,

c) Źródło – kod dyspozytorni medycznej dla CPR.

7) Ponaglenie, pole z możliwością dodania ponaglenia;

8) Znacznik zdarzenia mnogiego/masowego w formie checkbox’a – w tej sytuacji odpowiednia 

wartość zapisywana jest w hurtowni danych SWD PRM, 0 – Nie, 1 - Tak. Jedynie te 2 wartości 

są możliwe do wygenerowania.

1.11.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.4 SEKCJA INFORMACJE O ZDARZENIU.

UWAGA 

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania i zmianę nazwy pola z „Opis dla służb” na „Opis dla CPR i Służb”.

1.12 WF-07.12 OBSŁUGA ZDARZENIA MNOGIE/MASOWE 

1.12.1 OPIS WYMAGANIA

Funkcjonalność uruchamiana w momencie przyjmowania przez dyspozytora powiadomienia 

o zdarzeniu, które w formatce przyjęcia zdarzenia oznaczy jako zdarzenie masowe.

Funkcjonalność umożliwiać ma dyspozytorom medycznym, kierownikom zespołów ratownictwa 

medycznego, wojewódzkim koordynatorom ratownictwa medycznego realizację dedykowanych im 

kart działań opisanych w procedurze postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia 

mnogiego/masowego.

Funkcjonalność zapewnia automatyczne wprowadzanie danych w poszczególnych kartach działań 

w szczególności w zakresie:

1) Powiadomienia o zdarzeniu;

2) Liczbie zadysponowanych ZRM wraz z ich kryptonimami w tym lotniczych ZRM;

3) Czasie powiadomienia innych służb;

4) Dane o dostępności lotniczych ZRM wraz z przewidywanym czasem dotarcia do miejsca 

zdarzenia;
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5) Zmiany trybu pracy dyspozytorni medycznej, w tym wyznaczenie dyspozytorów medycznych 

współpracujących;

6) Wyznaczenie zadań dla dyspozytorów medycznych współpracujących;

7) Powiadomienie WKRM;

8) Wymiana informacji pomiędzy dyspozytorem medycznym, WKRM, kierującym akcją 

medyczną;

9) Tabeli dyslokacji poszkodowanych;

10) Tabeli szpitali.

Funkcjonalność umożliwia przygotowanie:

a) raportu z przebiegu zdarzenia,

b) karty ocen,

c) karty zestawienia uwag, spostrzeżeń i propozycji dla MZ.

Funkcjonalność dla każdego z użytkowników posiada spójne ze sobą i wzajemnie się uzupełniające 

Karty realizacji zadań:

a) KARTA działań dyspozytora medycznego kierującego,

b) KARTA działań dyspozytora medycznego współpracującego,

c) KARTA działań dyspozytora medycznego z ościennej dyspozytorni medycznej,

d) KARTA działań koordynatora CO LPR,

e) KARTA działań kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych,

f) KARTA działań zespołu ratownictwa medycznego,

g) KARTA działań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,

h) KARTA działań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego z ościennego 

województwa,

i) KARTA działań szpitalnego oddziału ratunkowego/izby przyjęć,

j) KARTA działań jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

1.12.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono wydzielenie 

realizacji tego wymagania do części drugiej etapu czwartego. Zagadnienie procesowane osobnym 

Zagadnieniem Projektowym. 
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1.13 WF-07.13 PONAGLENIA 

1.13.1 OPIS WYMAGANIA

Dyspozytor medyczny w formatce zdarzenia ma możliwość dokonania zmiany danych lub ich 

aktualizacji. Gdy zdarzenie jest już obsługiwane przez ZRM a dyspozytor medyczny dokonuje zmian i je 

zapisuje, przesyłany jest wówczas do ZRM komunikat dotyczący sekcji oraz treści, która została 

zmieniona oraz w KZW zmienia się treść w odpowiednich sekcjach.

Ponaglenie dodawane będzie w formatce zdarzenia w przypadkach:

1) zmiany stanu osoby u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 

(pogorszenie lub polepszenie się stanu zdrowia);

2) ponownego kontaktu wzywającego;

3) zmiany lokalizacji miejsca zdarzenia (adres, kilometraż).

Informacja o dodanym ponagleniu wyświetlana jest w zdarzeniu w sekcji Dane pacjenta w polu 

o nazwie „Ponaglanie”. Pole z nazwą „Ponaglenie” ma być umieszczone pod polem „Wywiad 

medyczny”.

„Ponaglenie” zawierać powinno puste pole z możliwością dodania opisu. Dyspozytor medyczny po 

wpisaniu opisu ponaglenia zatwierdza go poprzez wciśnięcie przycisku „Dodaj ponaglenie”. 

Zatwierdzony wpis wyświetlany jest w oknie w formie listy. Po zapisaniu treści ponaglenia wyświetla 

się:

1) Liczba porządkowa;

2) Opis (maksymalnie 100 znaków);

3) Czas rejestracji ponaglenia w formacie [YYYY-MM-DD HH:MM:SS];

4) Kod, imię i nazwisko dyspozytora medycznego;

5) Przycisk „Wyślij do ZRM” służący do wysłania danego ponaglenia do ZRM. W przypadku 

ponagleń, które zapisały się automatycznie (np. poprzez zmianę adres w formatce) przycisk 

jest wyszarzony. Identyczna sytuacja występuje w przypadku potwierdzenia odebrania danego 

ponaglenia przez ZRM. W przypadku niepowodzenia dostarczenia ponaglenia do ZRM, 

dyspozytor medyczny ma możliwość ponownego wysłania danego ponaglenia za pomocą 

przycisku „Wyślij ponownie do ZRM”;

6) Czas wysłania ponaglenia w formacie [YYYY-MM-DD HH:MM:SS];

7) Czas potwierdzenia ponaglenia w formacie [YYYY-MM-DD HH:MM:SS], obok w/w czasu 

wyświetla się również status dostarczenia ponaglenia (analogicznie do mechanizmu podczas 

przydzielania dodatkowych służb do zdarzenia):
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a) „?” – ponaglenie wysłane do ZRM,

b) „” – ponaglenie potwierdzone przez ZRM,

c) „X” – ponaglenie niepotwierdzone przez ZRM w ciągu 30 sekund (czas sterowany 

parametrem systemowym definiowanym w module Administratora).

W momencie dodania kolejnego wpisu przez dyspozytora medycznego rejestrowany jest kolejny 

rekord zawierający pole z opisem, czasem i danymi dyspozytora medycznego, które wyświetlane są 

chronologicznie.

Zdarzenie, w którym zostało przyjęte ponaglenie zostaje wyróżnione jednym wykrzyknikiem przy 

statusie zdarzenia.

W przypadku przyjęcia ponaglenia ze zmianą lokalizacji miejsca zdarzenia oraz zmiany stanu osoby, 

u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny, uzupełniając 

niezbędne dane w polach z adresem lub kodem pilności i zapisując je, generuje automatyczne zapisanie 

w/w danych do sekcji Ponaglenie.

Wszystkie informacje o zmianach wprowadzonych w danym ponagleniu mają się zapisać w Historii 

zdarzeń.

Dyspozytorzy medyczni dostają notyfikację, że w danym zgłoszeniu zostało dodane ponaglenie. Treść 

notyfikacji: „W zgłoszeniu nr ZGL/19/P/0000321 zostało dodane ponaglenie.”. Zgłoszenie z dodanym 

ponagleniem przesuwa się na górę listy zdarzeń.

1.13.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.6 PONAGLENIA.

UWAGA 

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania. Ponaglenia będą realizowane jako odrębna sekcja działająca zgodnie z opisem we 

wskazanym rozdziale. 

1.14 WF-07.14 KOD PILNOŚCI 

1.14.1 OPIS WYMAGANIA

Kod pilności określa statusy wyjazdu wedle określonych wartości. Powiązanie kodu pilności ze 

znacznikiem sygnałów świetlnych i dźwiękowych w ekranie Zdarzenia. System powinien wiązać kod 

pilności wezwania z automatycznym zaznaczeniem pola „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” na 

poziomie Zdarzenia. Powyższe dotyczy także zmian w tym zakresie w KZW przekazanych już do zespołu 

ratownictwa medycznego.
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1) Wybranie kodu pilności „1” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu 

uprzywilejowanego we wszystkich KZW dla Zdarzenia;

2) Wybranie kodu pilności „2” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu 

nieuprzywilejowanego;

3) Zmiana kodu pilności i automatyczne powiązanie lub nie z wyjazdem na sygnale na poziomie 

zdarzenia dotyczy zmian w tym zakresie w kartach zlecenia wyjazdu przekazanych już do 

zespołu ratownictwa medycznego;

4) Oznaczenie „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” ma być dostępne do edycji – jego zmiana nie 

będzie zmieniać wartości kodu pilności. Znacznik ma być również dostępny do edycji na 

poziomie każdego KZW z osobna – nadpisywany na żądanie (po potwierdzeniu przez 

użytkownika) przy zmianie z poziomu Zdarzenia.

1.14.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.4.1 KOD PILNOŚCI.

1.15 WF-07.15 OPTYMALIZACJA WPROWADZANIA DANYCH PACJENTA

1.15.1 OPIS WYMAGANIA

W przypadku wprowadzenia w polu „Lata” wartości z przedziału <0; 17>, należy ustawić znacznik na 

wartość „Dziecko”. W przypadku wprowadzenia wartości 18 lub większej, należy ustawić znacznik na 

wartość „Dorosły”.

Funkcjonalność uruchamiana wyłącznie w przypadku wprowadzania zmian wartości w polu „Lata”. 

W przypadku, gdy przy wejściu do pola wartość jest ustawiona na 17, a znacznik na „Dorosły” 

i pomiędzy wejściem i opuszczeniem pola „Lata” nie edytowano danych, funkcja nie będzie 

uruchamiana – znacznik pozostanie ustawiony na „Dorosły”.

Wartość nieokreślona w polu „Lata” nie wpływa na zmianę wartości znacznika.

Wartość „Wiek” będzie analizowana każdorazowo po opuszczeniu pola „Lata”. Nawigacja tabulatorem 

w obrębie sekcji „Dane pacjenta” kolejno:

1) Imię;

2) Nazwisko;

3) Płeć – Mężczyzna;

4) Płeć – Kobieta;

5) Lata;

6) Miesiące;



40

7) Dni;

1.15.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.5 SEKCJA DANE PACJENTA.

1.16 WF-07.16 PRZYDZIELENIE DODATKOWYCH SŁUŻB 

1.16.1 OPIS WYMAGANIA

Dyspozytor medyczny ma mieć możliwość przydzielenia dodatkowych służb pomocniczych do 

zdarzenia wraz z podaniem powodu zadysponowania wybieranym ze słownika powodów wezwań:

1) Policję – wartość wybierana jest z listy rozwijalnej dostępnych komend Policji z danego rejonu 

i jest definiowana w Module Administratora;

2) PSP – wartość wybierana jest z listy rozwijalnej dostępnych komend PSP z danego rejonu i jest 

definiowana w Module Administratora;

3) Inne.

W przypadku wybrania zapotrzebowania na dodatkowe służby, system powinien automatycznie 

wysłać powiadomienie do dyżurnego wybranej służby wybranego ze słownika jednostek 

współpracujących z systemem PRM.

1.16.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.10 SEKCJA SŁUŻBY DODATKOWE.

UWAGA

Widok sekcji i mechanizm działania sekcji może ulec zmianie podczas realizacji 

RFC19/2020/KCMRM/SWDPRM pn. „Słownik powodów wezwań dodatkowych służb”. 

Słownik „Powodów wezwań” zostanie zaimplementowany w ramach RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM 

pn. „Słownik powodów wezwań dodatkowych służb” i jego działanie oraz zakres danych nie podlega 

weryfikacji ani odbiorom w ramach Etapu V i w ramach Zamówienia Opcjonalnego.

1.17 WF-07.17 OPTYMALIZACJA ZDARZEŃ PODOBNYCH

1.17.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł Dyspozytora powinien posiadać algorytm podpowiadania Zdarzeń podobnych posiadający 

mechanizm identyfikacji zdarzeń w zakresie kryterium podobnej lokalizacji i czasu. W sekcji Podobne 

zdarzenia pojawiać się powinny wcześniej zarejestrowane zdarzenia, które mogą być podobne do 

zdarzenia, którego formatka jest aktualnie wyświetlana.



41

1) Jako zdarzenie podobne powinny być podpowiadane, zdarzenia, które spełniają przynajmniej 

jeden z poniższych warunków:

a) Miejsce jest w niewielkiej, określonej parametrem na poziomie Administratora 

Centralnego, odległości od bieżącego zdarzenia (np. 300 metrów) – dopuszcza się 

uproszczenie polegające na uwzględnieniu obszaru o kształcie kwadratu o boku dł. 

określonej parametrem na poziomie Administratora Centralnego, w którego środku 

znajduje się bieżące Zdarzenie,

b) Adresy są podobne (dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy ulicy włącznie muszą być 

takie same lub w przypadku braku nazwy ulicy dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy 

miejscowości włącznie muszą być takie same),

c) Powody wezwania są takie same,

d) Numer telefonu wzywającego jest taki sam,

e) Imię, nazwisko lub wiek poszkodowanego są takie same.

2) Podpowiadana lista zdarzeń powinna zawierać zdarzenia w dowolnym statusie (otwarte, 

obsłużone, odmowy itd.) zdarzenia z ostatnich np. 12 godzin (parametr systemowy liczby 

godzin, jakie upłynęły od zarejestrowania zgłoszenia w SWD PRM/odebrania połączenia przez 

dyspozytora medycznego, który będzie ustawiany z poziomu Modułu Administratora).

1.17.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.7 SEKCJA ZDARZENIA PODOBNE.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania - jako zdarzenie podobne , System będzie podpowiadał zdarzenia, które spełniają 

przynajmniej dwa z warunków określonych w pkt 1 wymagania.

1.18 WF-07.18 OPTYMALIZACJA ODDZWANIANIA 

1.18.1 OPIS WYMAGANIA

Dodanie funkcjonalności w Module Dyspozytora w zakresie możliwości nawiązania połączenia 

telefonicznego z poziomu aplikacji ze wszystkimi prowadzonymi rozmowami związanymi z obsługą 

danego zdarzenia przez dyspozytora medycznego.

Funkcjonalność po otwarciu formatki zdarzenia i wykonaniu połączenia telefonicznego umożliwić ma 

przyporządkowanie określonej rozmowy do danego zdarzenia. Po uruchomieniu funkcji połącz 
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i ponownym otwarciu okna modalnego pojawia się wybór połączenia, które ma zostać ponownie 

wykonane.

Funkcjonalność dotyczy sytuacji, w której dyspozytor medyczny:

1) ustala dodatkowe dane związane z miejscem zdarzenia i kilkukrotnie wykonuje połączenia do 

osoby lub osób zgłaszających pod inne numery niż wprowadzone pierwotnie przez operatora 

numerów alarmowych lub dyspozytora medycznego;

2) prowadzi kilka rozmów związanych np. z problemem z przyjęciem pacjenta, rozmów 

z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, itp.

Umieszczenie wszystkich rozmów pod danym zdarzeniem umożliwia szybkie oddzwonienie do danej 

osoby/podmiotu bez konieczności wielokrotnego wyszukiwania i wprowadzania numeru.

Ponadto, z poziomu odsłuchiwania nagrań, system powinien umożliwić użytkownikowi zadzwonienie 

do dyżurnego PSP i Policji z rejonu dedykowanego dla lokalizacji zdarzenia.

W kwestiach wymagających weryfikacji umożliwiony jest szybki dostęp do całej korespondencji 

związanej ze zdarzeniem z wyróżnieniem, kogo ona dotyczy (PSP, Policji, LPR, PRM, 112, innych osób). 

Każda zarejestrowana rozmowa powinna być oddzielnie prezentowana na liście nagrań.

Odsłuch nagrań prowadzonych pomiędzy osobą zgłaszającą zarówno z operatorem 112 jak 

i dyspozytorem medycznym ogranicza się będzie wyłącznie do dyspozytorni medycznej, która na 

jakimkolwiek etapie obsługi zdarzenia została przypisana do niego w SWD PRM. W konsekwencji, 

w przypadku potrzeby odsłuchania nagrania dla danego zdarzenia, dyspozytor medyczny chcący 

odsłuchać takie nagranie musi być przypisany do dyspozytorni medycznej, do której aktualnie bądź 

w przeszłości było to zdarzenie przypisane, ew. musi przypisać zdarzenie do swojej dyspozytorni 

medycznej, aby otrzymać dostęp do nagrań. Zmiana dyspozytorni medycznych wiąże się z zapisaniem 

wersji zdarzenia w Systemie wraz z autorem zmiany. Dla użytkowników nieuprawnionych do odsłuchu 

nagrań (przypisanych do innych dyspozytorni medycznych) przycisk dostępu do nagrań jest wyszarzony 

w ekranie szczegółów zdarzenia.

1.18.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.1.1 DOSTĘP DO NAGRAŃ.

1.19 WF-07.19 HISTORIA ZDARZENIA

1.19.1 OPIS WYMAGANIA

Każde zdarzenie utworzone w systemie powinno posiadać szczegółową historię edycji/modyfikacji 

w skład której wchodzi:
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1) Kolejne numery zmian;

2) Dane użytkownika dokonującego modyfikacji;

3) Data i czas modyfikacji;

4) Rodzaj modyfikacji;

5) Status, w jakim zdarzenie było podczas modyfikacji zdarzenia;

6) Status ZRM, który został przydzielony do zdarzenia, jaki miał podczas modyfikacji zdarzenia;

7) Lista dostępnych ZRM w chwili dysponowania (lista z okna dysponowania posortowana po 

najkrótszym czasie dojazdu do zdarzenia);

8) Informacja, czy ZRM został zadysponowany spoza rejonu operacyjnego;

9) Kod dyspozytorni medycznej wraz z nazwą miejscowości.

W przypadku każdej modyfikacji, użytkownik ma mieć możliwość podglądu formatki zgłoszenia 

z wyróżnionymi elementami, które zostały w danej zmianie zmodyfikowane. Ponadto, użytkownik ma 

mieć możliwość wyeksportowania/wydrukowania historii zdarzenia.

1.19.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.5.4 HISTORIA DOSTĘPU DO LISTY OBSZARÓW.

1.20 WF-07.20 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU PACJENTA 

1.20.1 OPIS WYMAGANIA

Dyspozytor główny, zastępca dyspozytora głównego oraz dyspozytor wysyłający powinien mieć 

możliwość wybrania docelowego miejsca transportu, do którego ZRM powinien przewieźć pacjenta. 

Wybrane miejsce docelowego transportu pacjenta powinno być zapisane w formatce zdarzenia 

w oddzielnej sekcji „Docelowe miejsce transportu pacjenta” przypisanej do każdego ZRM 

i wytworzonego podczas zgłoszenia KZW.

Opcja dodania docelowego miejsca transportu pacjenta powinna być dostępna od momentu zmiany 

statusu ZRM na „Na miejscu zdarzenia”.

Proces dodawania docelowego miejsca transportu pacjenta powinien być realizowany po wybraniu 

przycisku „Wybierz szpital”, po czym wyświetla się okno z listą podmiotów leczniczych sortowanych 

(zawężoną do 10 pozycji) w kolejności najkrótszego czasu dotarcia ZRM z miejsca zdarzenia. Wraz z listą 

podmiotów leczniczych, wyświetlany jest czas dotarcia oraz odległość liczona po drogach lokalnych. 

Algorytm działa na podstawie pozycji GPS ambulansu.

Lista podmiotów leczniczych oraz ich położenie jest pobierane ze słownika szpitali zdefiniowanego 

w module Administratora.
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Użytkownik ma możliwość wyfiltrowania konkretnych podmiotów leczniczych z wyszczególnieniem:

1) SOR;

2) IP;

3) Centrum urazowego (CU);

4) Centrum urazowego dla dzieci (CUD);

5) Jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w udzielaniu świadczeń niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego (JOS).

Po wybraniu docelowego miejsca transportu pacjenta, trasa przejazdu jest wizualizowana w module 

Mapa, a informacja o tym fakcie jest wysyłana w formie notyfikacji do ZRM.

Dodatkową funkcją dla dyspozytora głównego (lub jego zastępcy w przypadku nieobecności 

dyspozytora głównego) w oknie przydzielania sugerowanego szpitala powinna być możliwość 

przesłania prośby o wskazanie szpitala docelowego do WKRM. W tym przypadku dyspozytor główny 

(lub jego zastępcy w przypadku nieobecności dyspozytora głównego) przekazuje przydzielenie 

sugerowanego szpitala do WKRM, który realizuje dalszą obsługę zdarzenia w tym zakresie w module 

Koordynatora.

1.20.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.9.1 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA 

TRANSPORTU.

1.21 WF-07.21 SEKCJA „DOCELOWE MIEJSCE TRANSPORTU PACJENTA” 

1.21.1 OPIS WYMAGANIA

Sekcja „Docelowe miejsce transportu pacjenta” będzie zawierać wszystkie wybrane podmioty lecznicze 

podczas wskazywania docelowego miejsca transportu pacjenta oraz jest przypisana oddzielnie do 

każdego ZRM przydzielonego do zgłoszenia. Informacja, które zawiera tabela:

1) Data i czas wskazania [YYYY-MM-DD HH:MM:SS];

2) Nazwa podmiotu leczniczego;

3) Rodzaj podmiotu leczniczego;

4) Osoba wskazująca podmiot leczniczy:

a) Dyspozytor medyczny – kod, imię i nazwisko dyspozytora medycznego,

b) WKRM - kod, imię i nazwisko WKRM,

c) Kierownik ZRM – imię i nazwisko kierownika ZRM.

5) Decyzja podmiotu leczniczego (o ile dotyczy);
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6) Data i czas decyzji podmiotu leczniczego [YYYY-MM-DD HH:MM:SS];

7) Komentarz.

Dla każdej pozycji możliwe jest dodanie komentarza przez dyspozytora głównego, zastępcę 

dyspozytora głównego oraz dyspozytora wysyłającego.

Wszystkie wymienione dane powinny być również zapisywane w historii danego zdarzenia 

z możliwością ich wyeksportowania.

1.21.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.4.9 SEKCJA DOCELOWE MIEJSCE 

TRANSPORTU.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu wymagania i odstąpienie od dodawania kodu dla WKRM.

1.22 WF-07.22 LISTA ZRM 

1.22.1 OPIS WYMAGANIA

W aplikacji musi być lista dostępnych ZRM z przypisanymi do nich statusami oraz kodem pilności, jeśli 

ZRM jest w trakcie realizacji zlecenia. Moduł umożliwiać ma konfigurowanie zespołów które mają być 

pokazywane na liście (domyślnie wszystkie z rejonu operacyjnego dyspozytorni). Lista ma posiadać 

możliwość wywołania okna w formie tooltip’a, które ma podpowiadać lokalizację miejsca 

stacjonowania danego ZRM w formie rekordu, w którego skład wchodzi: miejscowość, ulica, numer 

budynku i numer lokalu. Dodatkowo, podawany powinien być czas, od jakiego dany ZRM przebywa 

w danym statusie w formacie HH:MM:SS. Dyspozytor medyczny ma możliwość dowolnego 

zdefiniowania obszaru, z którego ZRM powinny być widoczne.

Dane jakie powinny być widoczne w szczegółach ZRM:

1) Nazwa (w tym informacja o rodzaju ZRM);

2) Status;

3) Numer telefonu do ZRM;

4) Numer obsługiwanego zgłoszenia/zdarzenia;

5) Numery kart zlecenia wyjazdu, z możliwością otwarcia formatki przypisanego 

zgłoszenia/zdarzenia i karty zlecenia wyjazdu.

Dyspozytor medyczny ma mieć możliwość:

1) podglądu wybranego zespołu na mapie (wycentrowanie i podświetlenie);
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2) zmiany statusu ZRM;

3) odwołania ZRM;

4) zmiany terminalu mobilnego;

5) zmiany pojazdu;

6) zmiany urządzenia GPS;

7) zmiany telefonu komórkowego dla każdego członka ZRM;

8) zmiany radiotelefonów;

9) zmiany składu ZRM;

10) dostępu do widoku szczegółów ZRM, w tym:

a) nazwa, status, oznaczenie zespołu zgodnie ze słownikiem (uzupełniony o sposób dotarcia 

– drogowy, lotniczy, wodny),

b) nazwa dysponenta,

c) aktualny skład zespołu, w tym powiadomienie o braku pełnego składu ZRM,

d) identyfikator przypisanego pojazdu,

e) przypisane miejsce stacjonowania, rejon operacyjny,

f) godzin dostępności (jeśli ZRM nie jest dostępny 24/7),

g) przypisane zlecenia wyjazdu i numer zgłoszenia/zdarzenia,

h) podgląd na tryb pracy tabletu,

i) podgląd na tryb pracy urządzenia GPS,

11) podglądu historii zmian, w tym historia zmian statusu, poprzednie zlecenia.

1.22.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.2.3 LISTA ZESPOŁÓW.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu i usunięcie możliwości zmiany i zestawiania składu ZRM przez dm – proces będzie realizowany 

w MPLA.

1.23 WF-07.23 MONITOROWANIE CZASU REALIZACJI ZLECEŃ 

1.23.1 OPIS WYMAGANIA

Po przekroczeniu określonego czasu realizacji zlecenia, powinna być zastosowana odrębna wizualizacja 

danego ZRM na mapie oraz notyfikacja o braku zmiany statusów ZRM. Notyfikacja powinna być 

wyświetlana w formie np.: „W01 01 – Przekroczony czas statusu „W szpitalu”.
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Dyspozytor główny otrzymuje od wszystkich ZRM z danej DM notyfikację o braku zmiany statusu ZRM, 

jego zastępca jeżeli jest obecny dyspozytor główny (nie ma zmienionego statusu na „przerwa”) dostaje 

tylko ze swojego obszaru dysponowania. Jeżeli główny dyspozytor ma status „przerwa” to jego 

zastępca otrzymuje notyfikacje z całego rejonu operacyjnego dyspozytorni medycznej.

Dyspozytor wysyłający otrzymuje notyfikację jedynie od ZRM, które zadysponował oraz ze swojego 

obszaru dysponowania. Notyfikacja o przedłużającym się czasie pobytu w tym samym statusie ZRM 

powinna być generowana po upływie czasu przedstawionego poniżej:

1) Komunikat świetlny, migające podświetlenie, sygnał dźwiękowy, oznaczenie ZRM w liście ZRM 

widocznych w module Dyspozytora, po przekroczeniu czasu pozostawania ZRM w określonym 

statusie:

a) „Zadysponowany” – 2 minuty,

b) „Wyjazd do miejsca zdarzenia” – 15 minut,

c) „Na miejscu zdarzenia”- 45 minut,

d) „W szpitalu” – 20 minut,

e) „Tankowanie” – 15 minut,

f) „Powrót do bazy” – 30 minut,

g) „Mycie”- 60 minut,

h) „Dezynfekcja” – 15-minut.

2) Możliwość ustawienia czasu dla poszczególnych statusów przez Administratora centralnego 

w formie parametru systemowego;

3) Tablet kierownika ZRM powinien sygnalizować komunikatem dźwiękowym przekroczenie 

zadanego czasu w formie notyfikacji na tablecie. Ponadto, każdorazowe przekroczenie w/w 

czasów będzie powodowało mignięcie ekranu terminalu mobilnego.

1.23.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie uzgodnień PT - uzgodniono zmianę zakresu 

wymagania i odstąpienie od realizacji wymagania z uwagi na negatywną opinię Rady ds. SWD PRM. 

1.24 WF-07.24 MONITOROWANIE PEŁNEGO SKŁADU ZRM

1.24.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł musi kontrolować, czy skład danego ZRM jest zgodny z regułą konfiguracyjną dla ZRM 

zdefiniowaną w Module Administratora oraz planem z modułu Planisty. Ponadto, po wykryciu 
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niepełnego składu np. podczas wylogowania się członka zespołu/zakończenia dyżuru, status ZRM 

powinien się automatycznie zmienić na „Niegotowy”.

W szczegółach ZRM powinna się pojawić informacja o niepełnym składzie. Zablokowanie możliwości 

manualnej zmiany statusu przez kierownika ZRM w przypadku, gdy skład ZRM jest niepełny, do czasu 

jego uzupełnienia. Możliwość manualnej zmiany statusu pozostaje dostępna dla dyspozytora 

medycznego.

1.24.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.3 MONITOROWANIE ZRM.

UWAGA

Na podstawie uzgodnień z Zamawiającym na etapie omawiania i uzgodnień PT ustalono zmianę 

zakresu i odstąpienie od realizacji wymagania z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu PT o dodanie 

w MADM funkcjonalności opisanych w rozdziale 4.1 MODUŁ ADMINISTRATORA. Odstąpienie jest 

związane z decyzją ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa 

Zdrowia o realizacji tego wymagania we wcześniejszym terminie w ramach oddzielnego RFC (decyzja 

z 2020 r.).

1.25 WF-07.25 DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

1.25.1 OPIS WYMAGANIA

Moduł Dyspozytora powinien umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej dla użytkowników 

w zależności od zadeklarowanej roli na dyżurze:

1) Dyspozytor główny i jego zastępca oraz dyspozytor wysyłający – dostęp do podglądu KZW 

i KMCR danego zdarzenia bez ograniczeń, możliwość dostępu do historycznych KZW/KMCR po 

uprzedniej autoryzacji;

2) Dyspozytor przyjmujący – brak dostępu do dokumentów KZW/KMCR innych niż przypisane do 

zdarzeń przyjętych przez danego dyspozytora.

1.25.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.5 DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.26 WF-07.26 WYLOGOWANIE I KOŃCZENIE DYŻURU 

1.26.1 OPIS WYMAGANIA

Użytkownik po skończonej pracy powinien mieć możliwość zakończenia dyżuru.
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W przypadku nie wylogowania się danego użytkownika po skończonym dyżurze, jest on automatycznie 

wylogowywany po okresie sterowanym parametrem systemowym zdefiniowanym w Module 

Administratora przez Administratora Centralnego.

1.26.2 SPOSÓB REALIZACJI WYMAGANIA

Sposób realizacji wymagania został opisany w rozdziale 3.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU.
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2 LOGIKA SYSTEMU

2.1 MODUŁY SYSTEMU

MDYS zapewnia proces obsługi przez dyspozytorów medycznych zgłoszeń alarmowych kierowanych 

z CPR oraz powiadomień o zdarzeniach kierowanych na numer alarmowy 999. Moduł umożliwia:

1) obsługę zgłoszeń alarmowych kierowanych z CPR oraz powiadomień o zdarzeniach 

kierowanych na numer alarmowy 999; 

2) dysponowanie ZRM, w tym LZRM do zdarzenia;

3) prezentacje miejsca zdarzenia i pozycjonowanie ZRM/LZRM w Module Mapowym.

Diagram 1 Moduły SWD PRM 2.0

2.2 AKTORZY SYSTEMU

Diagram 2 przedstawia wszystkich Użytkowników MDYS z podziałem na role systemowe. Użytkownicy 

MDYS będą mieli dostęp do funkcji systemowych zgodnych z opisem w Projekcie Technicznym. 

Aktorzy MDYS:
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Dyspozytor główny – dm, którego można utożsamiać z kierownikiem zmiany. Ma większą 

odpowiedzialność i zakres obowiązków. Do zadań GDM należy m.in.:

1) obsłużenie zgłoszenia, którego obsługa została przerwana przez innego dm;

2) obsłużenie zgłoszenia bez rozmowy telefonicznej;

3) poinformowanie dm o konieczności zmiany parametrów stacji roboczych w celu przejęcia 

obsługi zgłoszeń innej DM, która jest niedostępna.

Zastępca dyspozytora głównego – dyspozytor wysyłający który wykonuje zadania dyspozytora 

głównego, gdy ten jest niedostępny, na przykład jest na przerwie lub jego stanowisko dostępowe nie 

działa. W przypadku nieodebrania notyfikacji przez dyspozytora głównego, notyfikacje są 

przekazywane przez System do zastępcy dyspozytora głównego.

Dyspozytor wysyłający – dm, który realizuje zadania związane z obsługą zdarzeń głównie w zakresie 

dysponowania ZRM i LZRM.

Dyspozytor przyjmujący –  dm, który realizuje zadania związane z obsługą zgłoszeń.

Diagram 2 Aktorzy MDYS SWD PRM 2.0
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2.3 LOGOWANIE

Do MDYS będzie można zalogować się na trzy sposoby: 

1) domenowo;

2) SWD PRM;

3) domenowo i SWD PRM. 

Po uruchomieniu Modułu, prezentowany będzie sposób logowania skonfigurowany w polu „Rodzaj 

logowania” w formatce stanowisko dyspozytorskie.

2.3.1 DOMENOWE

Po uruchomieniu MDYS w trybie logowania domenowego w przypadku, gdy komputer będzie 

członkiem domeny KCMRM.LOCAL a w lokalnym menadżerze certyfikatów systemu operacyjnego 

Windows będzie zapisany ważny certyfikat kliencki, zalogowanie do Modułu nastąpi automatycznie. 

W przypadku braku odpowiedniego certyfikatu, System wyświetli okno modalne do uwierzytelnienia 

się w PKI pod podanym przez Użytkownika loginem i hasłem. 

W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie aktywny lub nie będzie miał uprawnień do uruchomienia 

danego Modułu, System wyświetli komunikat: „Brak uprawnień do zalogowania domenowego przez 

użytkownika <domena\nazwa użytkownika>. Skontaktuj się z administratorem”.

2.3.2 SWD PRM

Po uruchomieniu MDYS w trybie logowania SWD PRM, System wyświetli okno logowania do Modułu.

Rysunek 1 Widok okna logowania do Modułu Dyspozytora
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Po poprawnym wprowadzeniu loginu i hasła oraz kliknięciu przycisku „Zaloguj się” System wyświetli 

okno „Plan dyżuru”. 

2.3.3 DOMENOWE I SWD PRM

Podczas próby zalogowania się, System pobierze nazwę zalogowanego i zautoryzowanego 

Użytkownika wraz z nazwą domeny z systemu operacyjnego Windows. Następnie System zweryfikuje 

czy dany Użytkownik jest aktywny w Systemie oraz czy ma uprawniania do uruchomienia danego 

Modułu. Jeżeli weryfikacja przebiegnie poprawnie, System zaloguje Użytkownika bez dodatkowego 

pytania o hasło.

W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie aktywny lub nie będzie posiadał uprawnień do uruchomienia 

danego Modułu, System wyświetli komunikat: „Brak uprawnień do zalogowania domenowego. 

Wprowadź poprawne dane do zalogowania.”, a następnie wyświetli ekran logowania SWD PRM.

Na ekranie logowania będzie wyświetlany jawnie, pobrany z systemu Windows, zalogowany 

i zautoryzowany Użytkownik. Użytkownik będzie mógł zmienić wpisany login w celu zalogowania się 

na inne konto. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownika, zostanie on zalogowany do Systemu.

2.4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Interfejs MDYS będzie zaprojektowany dla rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. Domyślnie, ekran 

pierwszego monitora wyświetla MDYS, natomiast drugi monitor przeznaczony jest do obsługi Modułu 

Mapowego. Dodatkowo okno główne będzie dynamicznie dostosowywało swoją wielkość do 

rozdzielczości ekranu, na którym uruchomiona będzie Aplikacja.

Okno główne MDYS z opisywanymi funkcjonalnościami dostępne będzie wyłącznie na potrzeby 

Dyspozytorów DM. 

Widok okna głównego będzie zależny od konfiguracji przyjętej przez AC. AC będzie miał możliwość 

przypisania profilu do:

1) województwa;

2) DM;

3) Użytkownika.

Przy logowaniu do Modułu i uwierzytelnianiu stanowiska System będzie pobierał profil Użytkownika 

zgodnie z konfiguracją przypisaną w MADM.
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2.4.1 PROFIL OGÓLNY 

Panel funkcyjny profilu ogólnego będzie zawierał przyciski: 

1) „ZD” i „ZRM” – służące od przypinania i odpinania listy zdarzeń i ZRM, przy wypięciu listy 

przycisk wyszarzony;

2)  „Ustaw obszar” – służący do ustawiania OD dla dm w rejonie operacyjnym;

3) „Zarządzanie obszarami” – służący do odblokowywania i zablokowania dostępu do listy 

zdarzeń po OD; 

4) „Zgłoszenia archiwalne” – służący do przeglądania zgłoszeń i zdarzeń archiwalnych;

5) „Monitor aktywności” – służący do monitorowania aktywności dm w danej DM; 

6) „Zobacz grafik” – służący do podglądu grafiku;

7) „Przerwa/Obsługuj” – służący do przełączania się w tryb przerwy/obsługi.

oraz suwaki określające tryb pracy dm (przyjmujący/wysyłający);

Dla profilu ogólnego dostęp do przycisków „Ustaw obszar”, „Zarządzanie obszarami” oraz „Monitor 

aktywności” będzie uzależniony od roli na dyżurze zgodnie z opisem w rozdziale 3.1.1 ROZPOCZĘCIE 

DYŻURU.

Panel główny będzie złożony z trzech części:

1) panel notyfikacji służący do wyświetlania istotnych informacji dotyczących obsługiwanych 

zdarzeń oraz sytuacji awaryjnych;

2) listę zdarzeń do wyświetlania zdarzeń w oparciu o zdefiniowane filtry; 

3) listę zespołów do wyświetlania listy ZRM i LZRM w oparciu o zdefiniowane filtry.
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Rysunek 2 Widok okna głównego dla profilu ogólnego
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2.4.2 PROFIL DMP

Panel funkcyjny profilu DMP będzie zawierał przyciski: 

1) „ZD”– służący od przypinania i odpinania listy zdarzeń, przy wypięciu listy przycisk wyszarzony;

2) „Zgłoszenia archiwalne” – służący do przeglądania zgłoszeń i zdarzeń archiwalnych;

3) „Zobacz grafik” – służący do podglądu grafiku;

4) „Przerwa/Obsługuj” – służący do przełączania się w tryb przerwy/obsługi.

oraz wyszarzone i niemożliwe do wybrania suwaki określające tryb pracy dm (przyjmujący/wysyłający). 

W momencie logowania, w przypadku zalogowania do KD suwak trybu pracy „Przyjmujący” będzie 

ustawiony na pozycję „TAK”.

Panel główny zostanie podzielony na dwie części:

1) panel notyfikacji służący do wyświetlania istotnych informacji dotyczących obsługiwanych 

zdarzeń oraz sytuacji awaryjnych;

2) listę zdarzeń do wyświetlania zdarzeń w oparciu o zdefiniowane filtry.
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Rysunek 3 Widok okna głównego dla DMP
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2.4.3 PROFIL DMW

Panel funkcyjny profilu DMW będzie zawierał przyciski: 

1) „ZD” i „ZRM” – służący od przypinania i odpinania listy zdarzeń i zespołów, przy wypięciu listy 

przycisk wyszarzony;

2) „Ustaw obszar” – służący do ustawiania OD dla dm;

3) „Zgłoszenia archiwalne” – służący do przeglądania zgłoszeń i zdarzeń archiwalnych;

4) „Zobacz grafik” – służący do przeglądania grafiku;

5) „Przerwa/Obsługuj” – służący do przełączania się w tryb przerwy/obsługi.

oraz suwaki określające tryb pracy dm (przyjmujący/wysyłający) z możliwością zmiany ich położenia.

Panel główny zostanie podzielony na trzy części:

1) panel notyfikacji służący do wyświetlania istotnych informacji dotyczących obsługiwanych 

zdarzeń oraz sytuacji awaryjnych;

2) listę zdarzeń do wyświetlania zdarzeń w oparciu o zdefiniowane filtry; 

3) listę zespołów do wyświetlania ZRM i LZRM w oparciu o zdefiniowane filtry.
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Rysunek 4 Widok okna głównego dla DMW
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2.4.4 PROFIL GDM I ZGDM

Panel funkcyjny profilu GDM i ZGDM będzie zawierał przyciski: 

1) „ZD” i „ZRM” – służący od przypinania i odpinania listy zdarzeń i zespołów, przy wypięciu listy 

przycisk wyszarzony;

2) „Ustaw obszar” – służący do ustawiania OD dla dm;

3) „Zarządzanie obszarami” – służący do odblokowywania i zablokowania dostępu do listy 

zdarzeń po OD; 

4) „Zgłoszenia archiwalne” – służący do przeglądania zgłoszeń i zdarzeń archiwalnych;

5) „Monitor aktywności” – służący do monitorowania aktywności dm w danej dyspozytorni;

6) „Zobacz grafik” – służący do przeglądania grafiku;

7) „Przerwa/Obsługuj” – służący do przełączania się w tryb przerwy/obsługi.

oraz suwaki określające tryb pracy dm (przyjmujący/wysyłający) z możliwością zmiany ich położenia;

Panel główny zostanie podzielony na trzy części:

1) panel notyfikacji służący do wyświetlania istotnych informacji dotyczących obsługiwanych 

zdarzeń oraz sytuacji awaryjnych;

2) listę zdarzeń do wyświetlania zdarzeń w oparciu o zdefiniowane filtry; 

3) listę zespołów do wyświetlania ZRM i LZRM w oparciu o zdefiniowane filtry.
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Rysunek 5 Widok okna głównego dla GDM/ZGDM
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3 SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI

3.1 DYŻUR

Mechanizm rozpoczynania dyżuru zostanie zmodyfikowany przez:

1) dodanie powiadomienia o udostępnieniu planu harmonogramu pracy dm w przypadku 

pierwszego logowania do MDYS od czasu zmiany statusu harmonogramu w MPLA.

Mechanizm zakończenia dyżuru zostanie zmodyfikowany przez:

1) dodanie parametru systemowego AUTO_CZAS_WYLOGOWANIA definiowanego w MADM. 

Parametr ten będzie określał czas od zamknięcia MDYS, po przekroczeniu którego Użytkownik 

zostanie automatycznie wylogowany z dyżuru;

2) dodanie mechanizmu zapisywania filtrów statusu ZRM. Zapisywane będą ustawienia 

dotyczące gotowości ZRM, obsługi zdarzenia i grupowania statusów ZRM.

3.1.1 ROZPOCZĘCIE DYŻURU

Po zalogowaniu się dm na SD, jeżeli jest to pierwsze logowanie od czasu zmiany statusu 

harmonogramu, System wyświetli powiadomienie o udostępnieniu planu harmonogramu. 

Rysunek 6 Widok okna z powiadomieniem o udostępnieniu planu harmonogramu

Użytkownik będzie mógł ściągnąć harmonogram w formacie pliku PDF na stację dostępową. 

Po zamknięciu powiadomienia, System wyświetli okno „Plan dyżuru”. W przypadku, gdy dm zaloguje 

się na SD drugi lub kolejny raz od zmiany statusu harmonogramu, System wyświetli okno „Plan dyżuru”.

Okno „Plan dyżuru” będzie zawierało:

1) sekcję „Plan Dyżuru”;

2) sekcję informacyjną:

a) termin i czas trwania dyżuru lub informację „Brak dla Ciebie planu dyżuru”,
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b) pole „Użytkownik” – imię i nazwisko dm,

c) pole „Stanowisko” – nazwa SD zgodna z kodem SD w MADM,

d) pole wyboru roli na dyżurze - zgodnie z nadanymi uprawnieniami, dostępne wartości:

 „Główny dyspozytor”,

 „Zastępca głównego dyspozytora”,

 „Dyspozytor wysyłający”,

 „Dyspozytor przyjmujący”;

3) przyciski „Wyjdź” i „Rozpocznij pracę”.

Rysunek 7 Widok okna „Plan dyżuru” z zaplanowanymi dyżurami

Kliknięcie w przycisk „Rozpocznij pracę” jest równoznaczne z potwierdzeniem rozpoczęcia dyżuru. Jeśli 

potwierdzenie nastąpi w przedziale czasowym objętym tolerancją, rzeczywista godzina rozpoczęcia 

pracy będzie odnotowywana w BD.

W przypadku, gdy potwierdzenie rozpoczęcia dyżuru nastąpi poza czasem tolerancji to 

w harmonogramie w MPLA, System wprowadzi zmianę godzin pracy, a standardowy symbol dyżuru 

zostanie oznaczony gwiazdką.

Po kliknięciu w strzałkę w sekcji „Plan dyżuru”, System wyświetli listę dyżurów pozostałych do końca 

harmonogramu, przy czym pierwsza pozycja na liście będzie wyświetlała bieżąc dyżur.
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Rysunek 8 Widok listy „Plan dyżuru"

Lista planowanych dyżurów będzie złożona z kolumn:

1) Od – godzina i minuta planowanego rozpoczęcia dyżuru;

2) Do – godzina i minuta planowanego zakończenia dyżuru;

3) Użytkownik – imię i nazwisko Użytkownika;

4) Rola – rola na dyżurze Użytkownika, jaka została zaplanowana;

5) Stanowisko – nazwa SD, na którym Użytkownik ma zaplanowany dyżur.

Rysunek 9 Widok komunikatu przy braku dyżuru

W przypadku braku ustalonego grafiku, System wyświetli komunikat o charakterze informacyjnym: 

„Brak harmonogramu w Systemie. W celu zalogowania do Systemu, skontaktuj się z osobą 

odpowiedzialną za tworzenie harmonogramów pracy”. 

W przypadku, gdy Użytkownik w polu „Rola” wybierze wartość „Dyspozytor główny”, a inny 

Użytkownik z taką rolą systemową będzie już zalogowany do Systemu, System wyświetli informację 
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o treści: „Nie możesz zalogować się na rolę: dyspozytor główny, ponieważ użytkownik <nazwa 

użytkownika> pełni już tę rolę na dyżurze.”.

W przypadku, Użytkownik w polu „Rola” wybierze wartość „Z-ca dyspozytora głównego”, a inny 

Użytkownik z taką rolą systemową jest już zalogowany do Systemu, System wyświetli informację 

o treści: „Nie możesz zalogować się na rolę: zastępca dyspozytora głównego, ponieważ użytkownik 

<nazwa użytkownika> pełni już tę rolę na dyżurze.”.

Po kliknięciu w przycisk:

1) „Wyjdź”, System zamknie aplikacje;

2) „Rozpocznij pracę”, System wyświetli okno główne MDYS.

3.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU

Zakończenie dyżuru możliwe będzie po kliknięciu w „Menu” w zakładkę „Czynności”, a następnie 

wybranie pozycji „Wyloguj i zakończ dyżur”. 

Po kliknięciu w przycisk „Wyloguj i zakończ dyżur” lub naciśnięciu przycisku krzyżyka w prawym górnym 

rogu okna głównego Modułu, System wyświetli okna z pytaniem „Czy chcesz zakończyć pracę?” oraz 

przyciski „TAK” i „NIE”.

Po kliknięciu w przycisk:

1) „TAK”, System zapisuje informację o zakończeniu dyżuru, zamyka okno główne MDYS, 

a następnie otwiera okno logowania;

2) „NIE”, System zamyka okno z pytaniem „Czy chcesz zakończyć pracę?” oraz powróci do widoku 

okna głównego MDYS.

Po wyłączeniu MDYS lub wylogowaniu się z Systemu, Użytkownik zostanie automatycznie wylogowany 

z KD.

System zapisze informację o zakończeniu dyżuru, ustawienia filtrów listy zdarzeń oraz zdarzeń 

i zespołów, a także obszar dysponowania, jeżeli został wybrany przez Użytkownika.

W przypadku nie wylogowania się danego Użytkownika po skończonym dyżurze, System dokona 

automatycznego wylogowywana Użytkownika na podstawie czasu określonego parametrem 

systemowym definiowanym w MADM - AUTO_CZAS_WYLOGOWANIA (domyślnie 5 minut), który 

upłynął od czasu zakończenia dyżuru zdefiniowanego w harmonogramie pracy w MPLA. Taka sytuacja 

wystąpi w przypadku, gdy Użytkownik zamiast wylogować się przez wybór opcji „Wyloguj i zakończ 

dyżur” tylko zablokuje SD. 
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3.1.2.1 ZAPAMIĘTYWANIE FILTRÓW

W momencie wylogowania się Użytkownika z MDYS, System zapisze ustawienia filtrów dla 

Użytkownika. Zapisywanie ustawień filtrów będzie działało również sytuacji, w której wystąpiła awaria 

połączenia z serwerem lub doszło do samoczynnego wylogowania Użytkownika.

Zapisywane będą następujące ustawienia:

1) OD, w trybie pracy GDM, ZGDM, DMP, jak również DMW;

a) ustawienia konfiguracji filtrów listy zdarzeń w oparciu o:

 statusy zdarzeń: nowe, przyjęte, obsługiwane, odmowa, duplikaty, pozostałe, 

anulowane, obsłużone,

 czas przyjęcia zdarzenia w SWD PRM,

 lokalizację miejsca zdarzenia;

2) filtrów listy zespołów;

3) filtra Statusu ZRM (w przypadku, gdy Użytkownik ma dostęp do tej sekcji) przez kryteria:

a) gotowości,

b) obsługi zdarzenia,

c) zgrupowania statusów.

System będzie umożliwiał powrót do domyślnych ustawień filtrów:

1) listy zdarzeń przez kliknięcie w przycisk „Ustawienia podstawowe”;

2) listy zespołów przez kliknięcie w przycisk „Przywróć domyślne”;

3) listy OD w oknie „Ustaw obszar” przez kliknięcie w przycisk „Przywróć domyślne”.

3.2 OKNO GŁÓWNE

Okno główne MDYS zostanie zmodyfikowane przez:

1) dodanie możliwości odpinania okien listy zdarzeń i listy zespołów;

2) odpięcie FZ od okna głównego;

3) dodanie elementów do panelu funkcyjnego zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.1 PANEL 

FUNKCYJNY;

4) dodanie informacji na pasku stanu zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.4 PASEK STANU;

5) wyświetlanie profili okna głównego w zależności od konfiguracji w MADM.

W zależności od konfiguracji w MADM System dostosuje okno główne dla:

1) profilu ogólnego;
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2) profilu DMP;

3) profilu DMW;

4) profilu GDM/ZGDM.

Po zalogowaniu się, zgłoszeniu obecności, wyborze parametrów pracy oraz zgłoszeniu gotowości do 

obsługi zgłoszeń, System wyświetli profil okna głównego MDYS zgodnie z ustawieniami 

skonfigurowanymi w MADM zgodnie z opisem w rozdziale 4.1.1 PROFIL I ZGŁOSZENIA ARCHIWALNE. 

Dm będzie miał do dyspozycji okno główne MDYS, w którym będzie mógł rozpocząć obsługę zgłoszeń i 

zdarzeń. 

Okno główne niezależnie od profilu podzielone będzie na trzy panele: 

1) panel funkcyjny – zlokalizowany na górze okna głównego zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.1 

PANEL FUNKCYJNY;

2) panel główny – zlokalizowany w centralnej części okna i zależny od profilu, elementem stałym 

będzie panel notyfikacji;

3) pasek stanu – zlokalizowany na dole okna głównego zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.4 PASEK 

STANU. 

3.2.1 PANEL FUNKCYJNY

Panel funkcyjny zostanie zmodyfikowany przez:

1) usunięcie tekstu „Dysponowanie w rejonie operacyjnym”;

2) zmianę położenia przycisku „Ustaw obszar”;

3) dodanie przycisków:

a) „Zarządzanie obszarami”,

b) „Zgłoszenia archiwalne”,

c) „Monitor aktywności”,

d) do odpięcia i przypięcia od okna głównego list zespołów i zdarzeń.

Panel funkcyjny będzie stałym elementem okna głównego niezależnym od profilu.

Rysunek 10 Widok panelu funkcyjnego

Panel funkcyjny będzie wyświetlał:

1) „Ustaw obszar”;

2) „Zarządzanie obszarami”;
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3) „Zgłoszenia archiwalne”;

4) „Monitor aktywności”;

5) przyciski „ZD” i „ZRM”;

6) suwaki określające funkcję dyspozytora na dyżurze (przyjmujący i wysyłający);

7) „Zobacz grafik”;

8) „Przerwa”.

W przypadku utraty łączności z serwerem System wyświetli napis „TRYB OFFLINE” w górnym pasku 

panelu funkcyjnego.

Po najechaniu kursorem na wybrany przycisk, System wyświetli odpowiedni dla danego przycisku 

tooltip. Tooltip będzie zawierał informację o funkcjonalności dostępnej pod danym przyciskiem.

Rysunek 11 Widok tooltip w panelu funkcyjnym

3.2.1.1 MENU

W oknie głównym MDYS w „Menu” w zakładce „Czynności” dla GDM i ZGDM zostanie dodana wartość 

„Historia dostępów do listy obszarów”. 

Rysunek 12 Dostęp do „Historii dostępów do listy obszarów”

Po kliknięciu w przycisk „Historia dostępów do listy obszarów”, System wyświetli okno „Historia 

dostępów do listy obszarów” zgodnie z opisem w rozdziale 3.5.4 HISTORIA DOSTĘPU DO LISTY 

OBSZARÓW.
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3.2.1.2 ZGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Po kliknięciu w przycisk „Zgłoszenia archiwalne”, System wyświetli okno, które będzie wyświetlane 

w trybie „zawsze na wierzchu”, z możliwością zmiany jego rozmiaru i położenia. Zakres danych 

wyświetlanych w oknie „Zgłoszenia archiwalne” będzie obejmował zgłoszenia i zdarzenia utworzone 

i obsługiwane w danej DM. Okno „Zgłoszenia archiwalne” będzie zawierało listę zgłoszeń lub zdarzeń 

w zależności od zakładki z kolumnami:

1) Nr zgłoszenia; l

2) Nr zdarzenia;

3) Typ;

4) Status;

5) Godzina przyjęcia;

6) Kod pilności;

7) Powód wezwania;

8) Wywiad medyczny;

9) Wiek pacjenta;

10) Identyfikator ZRM;

11) Lokalizacja zdarzenia.

Zgłoszenia archiwalne będzie można filtrować za pomocą parametrów:

1) Nr zgłoszenia – wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech liter i naciśnięciu klawisza Enter 

lub przycisku „Szukaj”;

2) Nr zdarzenia – wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech liter i naciśnięciu klawisza Enter lub 

przycisku „Szukaj”;

3) Status – status zdarzenia wybierany z listy rozwijalnej, dostępne wartości:

a) Obsłużone,

b) Anulowane,

c) Odmowa,

d) Pozostałe,

e) Duplikat;

4) Imię – wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech liter i naciśnięciu klawisza Enter lub 

przycisku „Szukaj”;

5) Nazwisko – wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech liter i naciśnięciu klawisza Enter lub 

przycisku „Szukaj”;
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6) PESEL – wyszukiwanie po wpisaniu minimum trzech cyfr i naciśnięciu klawisza Enter lub 

przycisku „Szukaj”;

7) Data od/do – parametr daty i czasu w formacie RRRR-MM-DD GG:MM, wartości daty 

wybierane przy użyciu kalendarza, czasu – wprowadzane manualnie. Domyślne ustawienie 

wartości obejmuje przedział ostatnich 12 godzin liczonych od momentu pierwszego 

uruchomienia. System nie będzie umożliwiał wprowadzenia w pole „Data od” wartości 

późniejszej niż wartość określona w polu „Data do”;

8) Województwo – pole wyboru województwa ze słownika adresów lub ręcznego wpisania 

nazwy;

9) Powiat – pole wyboru powiatu ze słownika adresów lub ręcznego wpisania nazwy;

10) Gmina – pole wyboru gminy ze słownika adresów lub ręcznego wpisania nazwy;

11) Miejscowość – pole wyboru miejscowości ze słownika adresów lub ręcznego wpisania nazwy;

12) Ulica – pole wyboru ulicy ze słownika adresów lub ręcznego wpisania nazwy;

13) Nr –  pole wyboru numeru ze słownika adresów lub ręcznego wpisania numeru;

14) Lokal – pole do ręcznego uzupełnienia lokalu;

15) Piętro - pole do ręcznego uzupełnienia piętra;

16) Klatka - pole do ręcznego uzupełnienia klatki.
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Rysunek 13 Widok okna „Zgłoszenia archiwalne”
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3.2.1.3 MONITOR AKTYWNOŚCI

Na potrzeby monitorowania pracy dm zostanie dodana funkcjonalność „Monitor aktywności”. 

Funkcjonalność umożliwiała będzie monitorowanie aktywności dm w czasie pełnionego dyżuru, czyli 

od momentu rozpoczęcia do zakończenia pracy. Monitorowanie pracy będzie aktywne bez względu na 

pełnioną przez Użytkownika rolę systemową.

Włączenie lub wyłączenie „Monitora aktywności” będzie możliwe po kliknięciu w przycisk „Monitor 

aktywności” na pasku parametrów w oknie głównym Modułu. Funkcjonalność włączenia i wyłączenia 

„Monitora aktywności” będzie dostępna dla Użytkownika zalogowanego w roli systemowej GDM lub 

ZGDM.

Po najechaniu kursorem na wybrany kafel panelu informacyjnego okna, System wyświetli odpowiedni 

dla danego kafla tooltip. Tooltip będzie zawierał opis kafla zgodnie z treścią opisu danego kafla 

w dalszej części rozdziału.

Rysunek 14 Widok okna „Monitor aktywności”

Okno „Monitor aktywności” będzie oknem niemodalnym, dostosowanym do skalowania 

rozdzielczości, z możliwością zmiany jego położenia, wyświetlanym w trybie „zawsze na wierzchu” 

i będzie złożone z okna głównego oraz obszaru dodatkowego otwieranego przy użyciu przycisku „+”.

Okno główne „Monitor aktywności” będzie złożone z:

1) sekcji podsumowania:

a) Nazwa DM – kod DM wraz z miejscowością, w której się ona znajduje,
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b) Liczba zalogowanych stanowisk (SWD PRM) – kafel koloru zielonego z informacją 

o łącznej liczbie SD zalogowanych w danej DM w stosunku do liczby wszystkich SD w tej 

DM,

c) DMP – kafel z informacją o łącznej liczbie SD w danej DM, których Użytkownicy są 

zalogowani z rolą systemową DMP w stosunku do liczby wszystkich zalogowanych SD 

w tej DM,

d) Gotowość – kafel koloru zielonego z informacją o łącznej liczbie SD w danej DM, 

których Użytkownicy są w trybie obsługi i nie obsługują żadnego zgłoszenia lub nie 

mają otwartej formatki zgłoszenia, w stosunku do liczby wszystkich zalogowanych SD 

w tej DM,

e) Tryb pracy obsługa – kafel koloru żółtego z informacją o łącznej liczbie SD w danej DM, 

których DMP obsługują zgłoszenie lub przeglądają/uzupełniają formatkę zgłoszenia, 

w stosunku do liczby wszystkich DMP w tej DM,

f) Karne wylogowanie – kafel koloru czerwonego z informacją o łącznej liczbie DMP 

w danej DM, wylogowanych z trybu obsługi przez System w związku z mechanizmem 

„karnego wylogowania na przerwę”, w stosunku do liczby wszystkich DMP w tej DM,

g) DMW – kafel z informacją o łącznej liczbie SD w danej DM, których Użytkownicy są 

zalogowani z rolą systemową DMW, w stosunku do liczby wszystkich zalogowanych SD 

w tej DM,

h) Tryb pracy przerwa – kafel koloru niebieskiego z informacją o łącznej liczbie SD 

w danej DM, których DMP są w trybie przerwy, w stosunku do liczby wszystkich DMP 

w tej DM,

i) Liczba stanowisk podstawowych – kafel z informacją o łącznej liczbie zalogowanych 

stanowisk podstawowych w danej DM, w stosunku do liczby wszystkich stanowisk 

podstawowych w tej DM,

j) Liczba stanowisk rezerwowych – kafel z informacją o liczbie dostępnych stanowisk 

rezerwowych w danej DM, w stosunku do liczby wszystkich stanowisk rezerwowych 

w tej DM,

2) sekcji filtrów:

a) Zalogowany – po kliknięciu w filtr w tabeli szczegółów, System wyświetli wszystkich 

dm którzy w oknie „Plan dyżuru” kliknęli „Rozpocznij pracę”,
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b) Karne wylogowanie – po kliknięciu w filtr w tabeli szczegółów, System wyświetli 

wszystkich dm w danej DM, którzy zostali automatycznie wylogowani z trybu obsługi 

przez System w związku z mechanizmem „karnego wylogowania na przerwę”,

c) GDM/ZGDM – po kliknięciu w filtr w tabeli szczegółów, System wyświetli wszystkich 

dm w danej DM, którzy są zalogowani do SD z rolą GDM lub ZGDM

d) DMW – po kliknięciu w filtr w tabeli szczegółów, System wyświetli wszystkich dm 

którzy są zalogowani do SD z rolą DMW w danej DM,

e) DMP – po kliknięciu w filtr w tabeli szczegółów, System wyświetli wszystkich dm którzy 

są zalogowani do SD z rolą DMP w danej DM,

3) tabeli szczegółów złożonej z kolumn:

a) Dyspozytor medyczny – kod dm zdefiniowany w formatce „Nowy użytkownik” lub 

„Modyfikacja użytkownika” w MADM wraz z imieniem i nazwiskiem dm,

b) Rola – rola na dyżurze, w której dm zalogował się do SD wybrana z ról systemowych 

zdefiniowanych w MADM,

c) Status – status DMP zalogowanego na danym SD. Możliwe do wyświetlenia statusy to:

 „W gotowości”,

 „W obsłudze”,

 „Karne wylogowanie”,

d) Kod stanowiska – kod SD zdefiniowany w formatce „Nowe stanowisko 

dyspozytorskie” lub „Modyfikacja stanowiska dyspozytorskiego” w MADM;

4) przycisków:

a) „+” – po kliknięciu, System wyświetli tabelę obszaru dodatkowego,

b) „X” – po kliknięciu System zamknie okno monitora aktywności.
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Rysunek 15 Widok okna „Monitor aktywności” z otwartym obszarem dodatkowym

Po kliknięciu w przycisk „+”, System wyświetli tabelę obszaru dodatkowego monitora aktywności 

złożoną z kolumn:

1) Dyspozytor medyczny – kod dm zdefiniowany w formatce „Nowy użytkownik” lub 

„Modyfikacja użytkownika” w MADM wraz z imieniem i nazwiskiem dm;

2) Czas pracy w trybie gotowości do obsługi zgłoszenia – łączny czas pracy w trybie od 

rozpoczęcia do zakończenia dyżuru, czas pracy liczony od momentu pozostawania w gotowości 

(wyświetlona lista zdarzeń lub ekran szczegółów zdarzenia w trybie tylko do odczytu, dm 

zalogowany w Systemie nie prowadzi rozmowy z KD) do czasu przejścia w inny tryb pracy 

określony w lit. 3), 4) lub 5);

3) Łączny czas pracy w trybie obsługi – łączny czas pracy w trybie od rozpoczęcia do zakończenia 

dyżuru, czas pracy liczony od momentu rozpoczęcia obsługi zgłoszenia (odebrania połączenia 

na konsoli lub otworzenia formatki nowego zdarzenia dla zgłoszeń bezgłosowych) do czasu 
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zakończenia jego obsługi (wyjścia z formatki szczegółów Zdarzenia do listy Zdarzeń lub 

kliknięcia w przycisk „Przyjmij” lub „Odrzuć”),

4) Łączny czas karnego wylogowania - łączny czas pracy w trybie od rozpoczęcia do zakończenia 

dyżuru, czas od wylogowania przez System w związku z mechanizmem karnego wylogowania 

na przerwę (pokazywane są wartości sumaryczne dla SD liczone od momentu rozpoczęcia 

dyżuru przez dm do czasu jego zakończenia);

5) Łączny czas pracy w trybie przerwa – łączny czas pracy w trybie od rozpoczęcia do zakończenia 

dyżuru, czas pracy liczony od momentu kliknięcia w przycisk „Przerwa” do momentu kliknięcia 

w przycisk „Obsługuj”,

Włączenie przez dm przerwy lub wyłączenie przyjmowania i dysponowania zgłoszeń lub automatyczne 

wylogowanie stanowiska przez System wyróżni dane SD w monitorze aktywności naprzemiennie 

migającym kolorem pomarańczowym (działanie przez okres 10 sek.) oraz w przypadku GDM i ZGDM 

sygnałem dźwiękowym.

W przypadku, gdy dm, który ma ustawiony suwak funkcji „Przyjmujący” na pozycji „TAK”, otworzy 

formatkę zgłoszenia bez połączenia telefonicznego i nie będzie wykazywał żadnej aktywności, po 

30 sek., System wyświetli okno z komunikatem ostrzegawczym: „Za 30 sekund nastąpi przełączenie 

aplikacji w tryb przerwy”. Po kolejnych 30 sek. braku aktywności tego dm (łącznie po 60 sekundach), 

System automatyczne przełączenie statusu na „Przerwa”. Aktywność nie będzie monitorowana 

w głównym oknie MDYS, a także podczas aktywnego połączenia telefonicznego.

3.2.1.4 ZOBACZ GRAFIK

Po kliknięciu w przycisk „Zobacz grafik”, System wyświetli okno „Harmonogram” z dyżurami 

sporządzonymi w MPLA. Okno będzie zawierało:

1) przycisk „Pobierz”;

2) informacje o dyspozytorni 

3) tabelę z listą dyżurów, która będzie zawierała:

a) godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru – „Od” i „Do”, w formacie GG:MM,

b) informację o stanowisku,

c) informację o roli na dyżurze:

 Dyspozytor główny,

 Z-ca dyspozytora głównego,

 Dyspozytor wysyłający,
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 Dyspozytor przyjmujący.
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Rysunek 16 Widok okna „Harmonogram”

Po kliknięciu w przycisk „Pobierz”, System umożliwi pobranie harmonogramu do pliku PDF. 
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Rysunek 17 Widok harmonogramu do druku 
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3.2.1.5 LISTA ZD i ZRM 

System będzie umożliwiał odpinanie okien listy zdarzeń i listy zespołów. Odpięcie listy:

1) zdarzeń będzie możliwe po kliknięciu w przycisk „ZD; 

2) zespołów będzie możliwe po kliknięciu w przycisk „ZRM”. 

Po uruchomieniu okna głównego w zależności od profilu lista zdarzeń i lista zespołów będą przypięte 

do okna. Po kliknięciu w przycisk wybranej listy System wypnie listę co umożliwi jej ukrycie („-‘’), 

zmianę rozmiaru („”), zamknięcie („X”). Przywrócenie widoku listy po jej wcześniejszym zamknięciu 

lub zminimalizowaniu będzie możliwe po kliknięciu w dany przycisk.

W przypadku kończenia pracy z oknem głównym Modułu, System zamknie wszystkie otwarte okna 

i zachowa się zgodnie z opisem w rozdziale 3.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU.

3.2.1.6 NOTYFIKACJE

Panel notyfikacji zostanie zmodyfikowany przez:

1) dodanie mechanizmu automatycznego usuwania notyfikacji typu „Nowe zdarzenie do 

zadysponowania”.

Notyfikacje:

1) typu „Nowe zdarzenie do zadysponowania” będą usuwane automatycznie przez System po 

zadysponowaniu ZRM do zdarzenia; 

2) o zgłoszeniu bezgłosowym będą usuwane automatycznie przez System po otwarciu danego 

zgłoszenia.

Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia każdej notyfikacji wywołując dla niej funkcję „Usuń 

z listy” lub otwierając zdarzenie, na które wskazuje notyfikacja przez kliknięcie w nią lewym przyciskiem 

myszy. Ponadto Użytkownik będzie miał możliwość usunięcia wszystkich notyfikacji po kliknięciu 

w przycisk „Usuń wszystkie notyfikacje”.  

System będzie informował:

1) o nowych zgłoszeniach/zdarzeniach wpływających z SI WCPR, PSP i Policji nawet jeśli widok 

listy zdarzeń jest nieaktywny;

2) o zgłoszeniach/zdarzeniach przekazanych od innego dm (całościowo lub do zadysponowania 

ZRM);

3) o przeterminowaniu zdarzeniu przez uruchomienie sygnału dźwiękowego.
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Notyfikację będą wyświetlane przez System w przypadku:

1) przekazania zgłoszenia z innej DM w ramach zastępowalności;

2) przekazania zgłoszenia do innej DM;

3) wylogowania DM na przerwę;

4) wylogowania lub nieobecności GDM i przejęciu jego obowiązków oraz notyfikacji przez ZGDM;

5) awarii DM zastępowanej i wymagania przejęcia obsługi zgłoszeń i zdarzeń;

6) ustąpienia awarii dyspozytorni medycznej zastępowanej;

7) dołączenia ponaglenia do zdarzenia;

8) przekazania zgłoszenia bezgłosowego;

9) braku przypisanego OD dla zdarzenia w ramach DM;

10) przydzielenia zdarzenia do zadysponowania;

11) zgłoszenia przez ZRM statusu „AWARIA”;

12) zdarzenia niepodjętego przez DMW właściwego dla zdarzenia po określonym czasie od 

przyjęcia;

13) zmiany kodu pilności przez dm;

14) zmiany danych dotyczących miejsca zdarzenia;

15) zmiany informacji dotyczących stanu pacjenta;

16) zadysponowania ZRM spoza RO;

17) odmowy przyjęcia pacjenta do wskazanego podmiotu leczniczego;

18) wskazania przez WKRM docelowego miejsca transportu pacjenta;

19) wysłania prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez ZRM.

Notyfikacje dotyczące naciśnięcia przycisku „POMOC” przez kierownika ZRM nie będzie podlegała 

modyfikacji w ramach PT. 

Tabela 1 Notyfikacje – nowe i zmodyfikowane
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NOTYFIKACJA PRZYKŁADOWA NOTYFIKACJA
SYTUACJA, W 

KTÓREJ SIĘ 
POJAWIA

AKCJA PO KLIKNIĘCIU STANOWISKO

Przekazanie 
zgłoszenia z innej 

DM w ramach 
zastępowalności

Brak akcji Wszyscy dm w DM 
zastępującej

Przekazanie 
zgłoszenia do innej 

DM
Brak akcji

GDM i ZGDM 
w DM 

przekazującej 
i docelowej

Wylogowanie DM 
na przerwę Brak akcji GDM i ZGDM

Wylogowanie lub 
nieobecności GDM 

i przejęciu jego 
obowiązków oraz 

notyfikacji

Brak akcji

ZGDM 
w przypadku 

wylogowania się 
lub nieobecności 
GDM na dyżurze
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NOTYFIKACJA PRZYKŁADOWA NOTYFIKACJA
SYTUACJA, W 

KTÓREJ SIĘ 
POJAWIA

AKCJA PO KLIKNIĘCIU STANOWISKO

Awaria DM 
zastępowanej 
i wymaganie 

przejęcia obsługi 
zgłoszeń i zdarzeń

Brak akcji
GDM i ZGDM 

w DM 
zastępującej

Ustąpienia awarii 
dyspozytorni 
medycznej 

zastępowanej

Brak akcji
GDM i ZGDM 

w DM 
zastępującej

Dołączenie 
ponaglenia do 

zdarzenia
Brak akcji GDM, ZGDM oraz 

DMW

Przekazanie 
zgłoszenia 

bezgłosowego
Brak akcji Wszyscy dm 

w danej DM
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NOTYFIKACJA PRZYKŁADOWA NOTYFIKACJA
SYTUACJA, W 

KTÓREJ SIĘ 
POJAWIA

AKCJA PO KLIKNIĘCIU STANOWISKO

Brak przypisanego 
OD dla zdarzenia 

w ramach DM
Brak akcji

GDM i ZGDM 
w przypadku, gdy 

OD, w którym 
dane zdarzenie 

zostało 
zarejestrowane, 

nie jest przypisany 
do żadnego dm

(notyfikacja wyróżniona sygnałem 
dźwiękowym)

(notyfikacja wyróżniona sygnałem 
dźwiękowym)

Przydzielenie 
zdarzenia do 

zadysponowania
Brak akcji

DMW w danej DM
UWAGA! – 

w przypadku 
braku DMW 

w ramach DM (dm 
dysponuje 

przyjęte przez 
siebie zdarzenia) – 
brak tej notyfikacji

Zgłoszenie przez 
ZRM statusu 
„AWARIA”

Brak akcji

Wszystkie 
stanowiska DMW, 

którzy mają 
ustawiony OD 

przecinający się 
z OD ZRM oraz na 
stanowisku GDM 
i ZGDM, z którą 
jest powiązany 

ZRM (na obszarze 
której stacjonuje)
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NOTYFIKACJA PRZYKŁADOWA NOTYFIKACJA
SYTUACJA, W 

KTÓREJ SIĘ 
POJAWIA

AKCJA PO KLIKNIĘCIU STANOWISKO

Zdarzenie 
niepodjęte (czyli 

nieotwarte) przez 
DMW właściwego 
dla zdarzenia po 

określonym czasie 
od przyjęcia

Brak akcji

Wszyscy DMW
UWAGA! – 

w przypadku 
braku DMW 

w ramach DM (dm 
dysponuje 

przyjęte przez 
siebie zdarzenia) – 
brak tej notyfikacji

Zmiana kodu 
pilności przez dm Brak akcji

Zmiana danych 
dotyczących 

miejsca zdarzenia
Brak akcji

Zmiana informacji 
dotyczących stanu 

pacjenta
Brak akcji

GDM, ZGDM oraz 
DMW dla danego 
zdarzenia lub na 
jego stanowisku, 
pod warunkiem, 
że przynajmniej 

jeden ZRM 
z przypisanych do 
obsługi zdarzenia 

nie był jeszcze 
w statusie „Na 

miejscu zdarzenia”
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NOTYFIKACJA PRZYKŁADOWA NOTYFIKACJA
SYTUACJA, W 

KTÓREJ SIĘ 
POJAWIA

AKCJA PO KLIKNIĘCIU STANOWISKO

Zadysponowanie 
ZRM spoza RO Brak akcji GDM i ZGDM

Odmowa przyjęcia 
pacjenta do 
wskazanego 

podmiotu 
leczniczego

Brak akcji 

GDM i ZGDM 
w danej DM oraz 

DMW dla tego 
Zdarzenia

Wskazanie przez 
WKRM docelowego 
miejsca transportu 

pacjenta

Komunikat:

GDM i ZGDM 
w danej DM oraz 

DMW, który 
zadysponował 

dane ZRM

Wysłanie prośby 
o wskazanie 
docelowego 

miejsca transportu 
przez ZRM

Brak akcji
GDM DM, która 
zleciła realizację 

Zdarzenia
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3.2.2 LISTA ZDARZEŃ

Lista zdarzeń zostanie zmodyfikowana przez:

1) usunięcie:

a) przycisku „ + Dodaj nowe” z listy zdarzeń,

b) wartości „Wyślij dane do HEMS” z menu kontekstowego listy zdarzeń;

2) dodanie:

a) możliwości wypinania i przypinania do okna głównego,

b) filtrowania po przedziale czasu,

c) filtra HEMS

d) filtra przekazania z/do innej DM;

3) zmianę nazwy pola:

a) „Kod” na „Kod pilności”,

b) „Wiek” na „Wiek pacjenta”,

c) „Nazwa ZRM” na „Identyfikator ZRM”,

d) „Lokalizacja” na „Lokalizacja zdarzenia”.

Lista zdarzeń będzie wyświetlana przez System w położeniu zależnym od profilu okna głównego 

Modułu. Użytkownik będzie miął możliwość:

1) odpięcia i przypięcia listy od okna głównego;

2) zmiany rozmiaru okna listy;

3) zminimalizowania listy;

4) przenoszenia listy poza obszar okna głównego. 

Każdy wiersz listy będzie zawierał informacje o pojedynczym zdarzeniu oraz ikonę z kolorem 

odpowiadającym statusowi zdarzenia. 

Lista zdarzeń będzie złożona z kolumn:

1) Numer – indywidualny numer zgłoszenia lub zdarzenia generowany automatycznie w formacie 

ZGL/RR/P/NNNNNNNNNN;

2) Typ - określenie źródła zgłoszenia wyświetlane w postaci ikony, dostępne wartości:

a)  PRM – zgłoszenie na skutek połączenia głosowego zgłaszającego na numer 999 

oraz bezpośredniego utworzenia w SWD PRM, 
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b)  POL – zgłoszenie pochodzące z Policji,

c)  PSP – zgłoszenie pochodzące z Państwowej Straży Pożarnej,

d)  SI CPR – zgłoszenie na skutek bezpośredniego połączenia głosowego 

zgłaszającego na numer 112,

e)  SI CPR – zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR,

f)  SI CPR – eCall – zgłoszenie pochodzące z systemu eCALL,

g)  SI CPR SMS – zgłoszenie bezgłosowe pochodzące z SI CPR. Zgłoszenie pochodzące 

z aplikacji mobilnej ALARM 112;

3) Status – status zdarzenia wyświetlany w formie ikony w odpowiednim kolorze:

a)  Zdarzenie nowe (kolor czerwony),

b)  Zdarzenie wywiad (kolor żółty),

c)  Zdarzenie przyjęte (kolor pomarańczowy),

d)  Zdarzenie obsługiwane (kolor zielony),

e)  Zdarzenie obsłużone (kolor szary),

f)  Zdarzenie anulowane (kolor fioletowy),

g)  Zdarzenie pozostałe (kolor jasno-niebieski),

h)  Zdarzenie w statusie odmowa (kolor niebieski),

i)  d Zdarzenie oznaczone jako duplikat (kolor fioletowy z literą d);

4) Godzina przyjęcia – godzina przyjęcia zgłoszenia w formacie GG:MM:SS RRRR-MM-DD;

5) Kod pilności  – kod pilności zdarzenia na podstawie wartości pola „Kod pilności” w FZ;

6) Powód wezwania – lista rozwijalna z wartościami ze słownika, którego zawartość będzie 

zmieniana w MADM;

7) Wywiad medyczny – pole z możliwością wpisania dowolnej treści i/lub zaznaczenia stanu 

osoby za pomocą przycisków;

8) Wiek pacjenta – będzie zawierać wartość wpisaną w pole „Lata”, „Miesiące”, „Dni”. Możliwe 

będzie wpisanie wartości do jednego, dwóch lub wszystkich pól np. 55L21D;

9) Status ZRM – status ZRM, w tym LZRM dla zdarzenia, do którego zadysponowano jeden 

ZRM/LZRM lub przycisk „+” umożliwiający rozwinięcie wiersza w przypadku, gdy do zdarzenia 

zadysponowano więcej niż jeden ZRM lub/oraz LZRM;
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10) Identyfikator ZRM – identyfikator ZRM przydzielonego do obsługi zdarzenia lub lista 

identyfikatorów ZRM, gdy zadysponowano więcej niż jeden ZRM. W przypadku przydzielenia 

do obsługi zgłoszenia LZRM, w kolumnie pokazywany będzie identyfikator LZRM;

11) Lokalizacja zdarzenia – lokalizacji zdarzenia w postaci złączenia danych z pól (rozdzielone 

przecinkami):

a) miejscowość,

b) ulica,

c) numer domu/lokalu,

d) dodatkowe informacje o lokalizacji zdarzenia,

e) numer drogi,

f) kilometr drogi.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu zdarzenia, System wyświetli menu 

kontekstowe zawierające opcje: 

1) „Dysponuj” (funkcja niedostępna dla DMP);

2) „Podgląd”;

3) „Szczegóły”;

4) „Zadzwoń do ZRM”;

5) „Oznacz jako Obsłużone” (funkcja dostępna tylko dla GDM oraz ZGDM).

Po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy w zdarzenie, System wyświetli formatkę tego 

zdarzenia w trybie edycji zgodnie z opisem w rozdziale 3.4 FORMATKA ZDARZENIA. 

3.2.2.1 FILTROWANIE LISTY ZDARZEŃ

Filtry listy zdarzeń zostaną zmodyfikowane przez:

1) dodanie pola typu checkbox – „HEMS”– wybranie tego filtra spowoduje wyświetlenie zdarzeń 

w obsłudze, których brał udział LZRM;

2) dodanie pola typu checkbox – „Przekazanie z innej DM” – wybranie tego filtra spowoduje 

wyświetlenie zdarzeń, które zostały przekazane z innej DM;

3) dodanie pola typu checkbox – „Przekazanie do innej DM”– wybranie tego filtra spowoduje 

wyświetlenie zdarzeń, które zostały przekazane do innej DM;

4) usunięciu przycisku „+ Dodaj nowe”;

5) dodanie wyszukiwania „Z wybranego przedziału”.

Lista będzie wyświetlana przez System w położeniu zależnym od profilu okna głównego Modułu. 
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Rysunek 18 Widok filtrów listy zdarzeń

System będzie umożliwiał filtrowanie wyników na liście zdarzeń po:

1) statusie zdarzenia – pola typu checkbox, dostępne wartości:

a) Nowe,

b) Przyjęte,

c) Odmowa,

d) Obsługiwanie,

e) Wywiad,

f) Pozostałe,

g) Anulowane,

h) Obsłużone,

i) Duplikaty,

j) HEMS,

k) Przekazane z innej DM,

l) Przekazane do innej DM;

2) czasie – za pomocą listy wyboru będzie można wybrać zdarzenia wg wartości:

a) Z ostatnich godzin – 1h, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h, 48h. Domyślna wartość „12h”,

b) Z wybranego dnia – data w formacie RRRR-MM-DD wybierana z kalendarza,

c) Z wybranego przedziału – przedział czasu z datą w formacie RRRR-MM-DD i czasem 

GG:MM. Data do wyboru z kalendarza. Pola z czasem do ręcznego uzupełnienia;

3) OD zgodnie z opisem w rozdziale;

4) w polu wyszukiwania będzie można wprowadzić dowolną wartość.

Dm będzie miał możliwość:

1) zaznaczyć dowolną liczbę pól typu checkbox w statusie zdarzenia;

2) wybrać obszar zgodnie z opisem w rozdziale 3.5.3 DOSTĘP DO LISTY ZDARZEŃ;

3) za pomocą listy wyboru będzie mógł określić zakres czasu z jakiego mają zostać wyświetlone 

zdarzenia;
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4) w polu wyszukiwania po wpisaniu co najmniej jednej litery i naciśnięciu klawisza Enter lub 

ikony lupy, System wyświetli dopasowane rekordy.

3.2.3 LISTA ZESPOŁÓW

Lista zespołów zostanie zmodyfikowana przez:

1) dodanie możliwości wyświetlania i filtrowania listy LZRM w oparciu o strukturę LPR 

zaimplementowaną w MADM; 

2) możliwości wypinania i przypinania do okna głównego;

3) usunięcie z menu kontekstowego przycisku „Pokaż zmiany statusu” oraz „Zmień skład ZRM”.

Użytkownik nie będzie miał możliwości zmiany składu ZRM.

Lista będzie wyświetlana przez System w położeniu zależnym od profilu okna głównego MDYS. 

Dm będzie miał możliwość:

1) odpięcia i przypięcia listy od okna głównego;

2) zmiany rozmiaru okna listy;

3) zminimalizowania listy;

4) przenoszenia listy poza obszar okna głównego. 

Lista zespołów będzie wyświetlała ZRM i LZRM w zależności do ustawień filtrów. Zespoły LZRM będą 

wyświetlane pod zespołami ZRM. Lista ZRM będzie wyświetlała: 

1) tekst „Obce ZRM w obszarze:” oraz pole do wybrania z listy odległości w km;

2) filtr LZRM oraz pole typu checkbox;

3) filtr ZRM;

4) tabelę z listą zespołów, zawierającą kolumny:

a) Status –  ikona statusu ZRM lub LZRM,

b) Nazwa – identyfikator zespołu zdefiniowany w MADM,

c) bez nazwy – kolumna, w której wyświetlane są literki „M” i „T” informujące o dotarciu 

zlecenia na stację dostępową w MS ZRM i na TM. Brak podświetlenia będzie oznaczał, 

że zlecenie nie dotarło do ZRM,

d) Kod – ikona kodu pilności,

e) Opcje - przyciski „Pokaż na mapie” i „Szczegóły”.
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Rysunek 19 Widok listy zespołów

Po kliknięciu w przycisk z ikoną filtra LZRM, System wyświetli okno „Wybierz obszar dysponowania 

CO LPR” umożliwiające wybór OD CO LPR, z którego zespoły mają być wyświetlane na liście. 

Po oznaczeniu pola checkbox, System wyświetli wybrane LZRM na liście zespołów. 

Rysunek 20 Widok okna „Wybierz obszar dysponowania CO LPR”



93

Po kliknięciu w przycisk z ikoną filtra ZRM, System wyświetli okno „Wybierz rejon operacyjny” 

umożliwiające wybór OD z DM, z której zespoły mają być wyświetlane na liście.

Po najechaniu kursorem na wybrany zespół na liście zespołów, System wyświetli tooltip 

z informacjami o:

1) identyfikatorze ZRM;

1) miejscowość;

2) ulica;

3) numer budynku;

4) numer lokalu;

5) nazwa statusu i czas, w jakim ZRM przebywa w danym statusie. Czas w formacie GG:MM:SS.

3.2.3.1 SZCZEGÓŁY ZRM

Okno szczegółów zostanie zmodyfikowane o:

1) dodanie informacji o rodzaju ZRM (drogowy, lotniczy, wodny);

2) dodanie sekcji zawierającej informacje o terminach funkcjonowania ZRM (zakres godzin 

w ciągu doby oraz zakres dat w ciągu roku);

3) dodanie podglądu historii zmian.

Po kliknięciu w przycisk "Szczegóły" na liście zespołów, System wyświetli okno szczegółów ZRM, które 

będzie zawierało:

1) identyfikator ZRM;

2) przycisk umożliwiający lokalizację zespołu na mapie;

3) status ZRM/LZRM z informacją o czasie przebywania zespołu w danym statusie, System będzie 

umożliwiał zmianę statusu na inny;

4) kod RO, do którego należy ZRM;

5) nazwa dysponenta ZRM;

6) rodzaj zespołu – drogowy, lotniczy, wodny;

7) miejsce stacjonowania ZRM;

8) okres funkcjonowania (dyżury);

9) skład ZRM;

10) numery telefonów do członków zespołu lub miejsca stacjonowania, System będzie umożliwiał 

wykonanie połączenia na wybrany numer;

11) pojazd z możliwością zmiany pojazdu i informacją o identyfikatorze pojazdu;
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12) odbiorniku GPS z możliwością zmiany i informacją o numerze IMEI i ID GPS oraz trybie pracy;

13) TM z możliwością zmiany urządzenia i informacją o nazwie oraz trybie pracy;

14) radiotelefon bazowy, z możliwością zmiany urządzenia;

15) przycisk z podglądem historii zmian;

16) aktywne KZW z możliwością podglądu.

Rysunek 21 Widok okna "Szczegóły ZRM"

Po kliknięciu w przycisk „Historia zmian” System otworzy formatkę zawierającą zakładki:

1) „Zmiany statusu” – podgląd historii zmian statusów ZRM;
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2) „Poprzednie zlecenia” – historia zleceń ZRM.

Formatka będzie zawierała przycisk „Pokaż więcej”, po kliknięciu którego, System wyświetli większą 

ilości rekordów z danymi danej zakładki oraz przycisk „Zamknij”, zamykający formatkę. Dane będą 

wyświetlane z ostatnich 24 godz. od momentu wyświetlenia.

Rysunek 22 Widok formatki "Historia zmian – zmiana statusu"
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Rysunek 23 Widok formatki "Historia zmian – poprzednie zlecenia"

W Module Mapowym dodany zostanie tooltip wyświetlający się po najechaniu kursorem na ikonę 

wizualizującą ZRM na mapie. Tooltip będzie zawierał następujące informacje:

1) nazwa ZRM;

2) lokalizacja ZRM;

3) status ZRM;

4) czas jaki upłynął od ostatniej zmiany statusu ZRM.

3.2.4  PASEK STANU

Pasek stanu zostanie zmodyfikowany przez: 

1) zmianę nazwy pola:

a) „Konsola tel. zalogowana:” na „KD zalogowana:”,

b) „Status konsoli DGT:” na „Status KD”;

2) dodanie pól:

a) „Numer telefonu na KD:” – wartość pobierana z pola „Numer DDI” przypisanego do SD 

w formatkach „Nowa Konsola Dyspozytorska” lub „Modyfikuj Konsolę Dyspozytorską” 

w MADM,
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b) „Kod stanowiska:”,

c) „Status dyspozytora medycznego:”;

3) zmianę kolejności wyświetlania: 

a) pól informacyjnych,

b) komunikatów technicznych o zapisywaniu danych lub przesyłaniu danych do serwera.

Pasek stanu będzie stałym elementem każdego profilu i będzie zlokalizowany na dole okna głównego. 

Rysunek 24 Widok paska stanu okna głównego

Na pasku stanu wyświetlane będą pola:

1) Status aplikacji – informacja o połączeniu MDYS z OK, dostępne wartości: ONLINE lub OFFLINE;

2) Nazwa DM – nazwa zdefiniowana w formatce DM w MADM;

3) Kod SD – kod SD zdefiniowany w formatce SD w MADM;

4) Użytkownik – imię i nazwisko zalogowanego Użytkownika zdefiniowane w formatce tworzenia 

użytkownika w MADM;

5) Kod dyspozytora medycznego – kod zalogowanego Użytkownika zdefiniowany w formatce 

tworzenia Użytkownika w MADM;

6) Rola – rola na dyżurze zalogowanego do MDYS;

7) Status dyspozytora medycznego - status dm zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.1.3 MONITOR 

AKTYWNOŚCI;

8) KD zalogowana – informacja o tym czy KD jest zalogowana, dostępne wartości: TAK lub NIE; 

9) Status KD - dostępne statusy: Blokada techniczna, Nieznany, Przerwa techniczna, Terminal 

wolny, Terminal zajęty, W trakcie rozmowy;

10) Numer telefonu na KD – siedmiocyfrowy numer telefonu w formacie XXXXXXX lub informację 

„Nr niedostępny”. Wartość pobierana z pola „Numer DDI” przypisanego do SD w formatkach 

„Nowa Konsola Dyspozytorska” lub „Modyfikuj Konsolę Dyspozytorską” w MADM ;

11) Data i czas – data i czas w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Pola będą wyświetlane w dwóch wierszach: 

1) pierwszy – pola określone w pkt 1-7;

2) drugi – pola określone w pkt 8 – 11.

Komunikaty informacyjne o zapisywaniu danych lub przesyłaniu danych do serwera będą wyświetlane 

w drugim wierszu.
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Nr telefonu KD będzie pobierany z LDAP DGT podczas inicjalizacji okna głównego Modułu. W przypadku 

braku dostępności LDAP DGT, System wyświetli informację „ Nr niedostępny”.

3.3 KSIĘGA DYSPOZYTORNI MEDYCZNEJ

KDM zostanie zmodyfikowana przez rozszerzenie wyświetlanych danych o wartości wynikające 

z dysponowania LZRM przez Dyspozytorów DM.

W oknie głównym MDYS w „Menu” w zakładce „Czynności” będzie dostęp do księgi dyspozytorni 

medycznej. Po kliknięciu w „Księga dyspozytorni medycznej” system wyświetli KDM.

Okno KDM będzie zawierało:

1) pola daty i godziny „od” i „do” oraz pole „Zakres”;

2) przyciski:

a) „Wykonaj”,

b) „Drukuj”,

c) „Eksportuj”,

d) „Zamknij”;

3) tabelę z rekordami z wybranego przedziału czasu.

Po otwarciu okna KDM, System wyświetli pustą listę. Po wybraniu wartości w polach daty i godziny 

„od” oraz daty i godziny „do” a następnie kliknięciu w przycisk „Wykonaj”, System wyświetli dane 

zgłoszeń i zdarzeń z zadanego okresu czasu.

Pola daty i godziny będą umożliwiały wprowadzenie wartości daty i godziny w formacie RRRR- MM-DD 

GG:MM za pomocą kalendarza i zegara (z możliwością oznaczenia bieżącej daty i godziny). 

W przypadku, gdy data i godzina:

1) „od” będą wcześniejsze niż „Termin aktywności od:” określony dla danej DM;

2) „do” będą wcześniejsze niż data i godzina „od”. 

System oznaczy ramkę pola kolorem czerwonym.

Listę KDM można będzie sortować przez kliknięcie na nagłówek danej kolumny. Po kliknięciu nagłówka 

System wyświetli symbol  lub , stosownie do kierunku sortowania. Domyślnie lista KDM będzie 

sortowana rosnąco według czasu rejestracji zdarzenia w SWD PRM (według wartości z kolumny „Data 

i czas odebrania połączenia przez dyspozytora medycznego”).
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Sortowanie będzie odbywało się według całej zawartości danego pola. Przy sortowaniu rosnącym , 

na górze listy System będzie wyświetlał pola puste, następnie pola zwierające daty lub liczby, 

a następnie pola zawierające tekst. W przypadku sortowania malejącego  kolejność będzie 

odwrotna.

DMP i DMW będzie mógł wyświetlić jedynie zgłoszenia i zdarzenia, w których obsłudze brał udział – 

przyjmował lub dysponował ZRM. Pole „Zakres” będzie nieaktywne i domyślnie ustawione na wartość 

„Własne”.

GDM i ZGDM będzie mógł wyświetlić zgłoszenia i zdarzenia, w których obsłudze brał udział – 

przyjmował lub dysponował ZRM lub wszystkie obsługiwane przez daną DM. Pole „Zakres” będzie 

aktywne i użytkownik będzie miał możliwość wybrania wartości „Własne” lub „Dyspozytornia”.

Po kliknięciu przycisku „Drukuj” możliwe będzie wydrukowanie KDM w formacie A3 do pliku 

z rozszerzeniem pdf zgodnie ze wzorek określonym w Załączniku nr 1 do dokumentu. 

Po kliknięciu w przycisk „Eksportuj”, System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru 

formatu eksportu pliku – .xls lub .xlsx. Widok KDM będzie zgodny z Załącznikiem nr 2 do dokumentu.

Po kliknięciu w przycisk „Zamknij”, System zamknie okno KDM i powróci do okna głównego MDYS.

KDM będzie zawierała zbiorcze informacje o których mowa w ust. 2 pkt 1- 6, 8 i 10-13 oraz ust. 3 pkt 

2-5, 7, 11-15 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie rodzajów 

dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Zakres danych w kolumnach będzie obejmował informacje:

1) Lp. – liczba porządkowa; 

2) Numer zgłoszenia/Numer zdarzenia:

a) Numer zdarzenia i Numer Karty Zlecenia Wyjazdu ZRM lub Karty Zlecenia Wylotu LZRM 

oraz – dla zdarzeń obsługiwanych lub obsłużonych, do których utworzono zlecenie 

wyjazdu lub wylotu. Jeśli do zdarzenia zadysponowano więcej niż jeden ZRM, w tym 

LZRM każde zlecenie wyjazdu lub wylotu będzie wyświetlane w osobnym wierszu 

księgi,

b) Numer zdarzenia i Status zdarzenia – dla zdarzeń obsługiwanych bez wystawionych 

zleceń wyjazdu lub wylotu,

c) Numer zdarzenia i Status zdarzenia – dla zdarzeń anulowanych lub ze statusem 

odmowa;
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3) Data i czas odebrania połączenia przez dyspozytora medycznego – data i czas odebrania 

połączenia przez DMP, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie danych z PZŁ SWD 

PRM (ramka ,,AgentCallStatus" parametr „TermStateTimeStamp”). W przypadku oznaczenia 

zgłoszenia jako fałszywe - System wyświetli wartość „brak danych”;

4) Data i czas przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu – data i czas 

zarejestrowania zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Przyjmij”) w SWD PRM, w formacie RRRR-

MM-DD GG:MM:SS, w przypadku odrzucenia zgłoszenia – System wyświetli wartość „nie 

dotyczy”;

5) Sposób wezwania – określenie jak zostało dokonane zgłoszenie, dostępne wartości: automat 

telefoniczny, radiotelefon, telefonicznie, teleinformatycznie;

6) Adres lub informacje o lokalizacji miejsca zdarzenia – pole zawierające dane adresowe 

miejsca zdarzenia: miejscowość, ulicę, numer ulicy, lokalu, współrzędne geograficzne oraz opis 

miejsca zdarzenia (dodatkowe informacje o lokalizacji zdarzenia). W przypadku oznaczenia 

zgłoszenia jako fałszywe - System wyświetli wartość „brak danych”;

7) Powód wezwania zespołu ratownictwa medycznego – powód wezwania zgodny 

ze słownikiem powodów wezwania w SWD PRM oraz lista wszystkich opisów CPR rozdzielona 

przecinkami;

8) Dane osoby, której zgłoszenie dotyczy – imię (imiona), nazwisko, wiek (w formacie lat, m-cy, 

dni), płeć pacjenta (M lub K), jeśli brak danych – System wyświetli NN;

9) Informacja o powiadomieniu innych służb – informacja o przydzieleniu innych służb, dostępne 

wartości:

a) Policja – po kliknięciu „Dołącz Policję” i wybraniu odpowiedniej jednostki Policji,

b) PSP – po kliknięciu „Dołącz PSP” i wybraniu odpowiedniej jednostki PSP,

c) Inspektor sanitarny – po oznaczeniu pola typu checkbox,

d) Inne (nazwa z pola tekstowego) – po oznaczeniu pola typu checkbox i wprowadzeniu 

wartości do pola tekstowego,

e) Nie dotyczy – przy braku oznaczenia w sekcji „Przydzielone służby pomocnicze”;

10) Data i czas ponaglenia wyjazdu lub wylotu zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia – 

data i czas ponaglenia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS lub wartość „nie dotyczy”. 

W przypadku wprowadzenia więcej niż jednego ponaglenia System wyświetli maksymalnie 

trzy wartości daty i czasu. Wartość „nie dotyczy”, będzie wyświetlana w przypadku:

a) braku ponagleń, 

b) do czasu wdrożenia funkcjonalności dotyczącej ponagleń w ramach prawa opcji MDYS;
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11) Data i czas zamknięcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu – data i czas 

odrzucenia zgłoszenia przez DMP lub anulowania zdarzenia przez DMW, w formacie RRRR-

MM-DD GG:MM:SS;

12) Powód zamknięcia zgłoszenia – powód odrzucenia zgłoszenia przez DMP lub DMW, 

wyświetlane wartości:

a) Odmowa – brak nagłego stanu zagrożenia zdrowotnego oraz wartość wprowadzona 

w polu „Zalecenia”,

b) Pozostałe – zgłoszenie informacyjne oraz wartość wprowadzona w polu „Zalecenia”,

c) Pozostałe – zgłoszenie fałszywe oraz wartość wprowadzona w polu „Zalecenia”,

d) Brak możliwości uzyskania niezbędnych informacji do podjęcia decyzji o przyjęciu lub 

odmowie przyjęcia zgłoszenia oraz wartość wprowadzona w polu „Zalecenia”,

e) Zgłoszenie anulowane oraz wartość wprowadzona w pola „Powód” i  „Odwołujący”;

W przypadku przyjęcia zgłoszenia, System wyświetli wartość „nie dotyczy”.

13) Oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego do zdarzenia i informacja 

o składzie osobowym oraz funkcji poszczególnych członków tego zespołu – identyfikator 

ZRM/, który realizuje wyjazd lub wylot do zdarzenia oraz skład zespołu określony na etapie 

zestawienia składu ZRM przez Kierownika ZRM lub rozpoczynania dyżuru przez LZRM wraz 

z rolą pełniona na dyżurze przez Użytkownika;

14) Oznaczenie kodu pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i decyzja dyspozytora 

wysyłającego o użyciu przez zespół – wyświetlana wartość 1 lub 2 na podstawie pola „Kod 

pilności” z sekcji "Informacje o zdarzeniu", w przypadku braku danych „nie dotyczy”;

15) Decyzja dyspozytora wysyłającego o użyciu przez zespół ratownictwa medycznego 

sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej w trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia – informacja 

o zadysponowaniu zespołu na sygnale lub bez sygnałów na podstawie oznaczenie pola 

checkbox "Na sygnale?" na podstawie kliknięcia przycisku „Dysponuj" z formatki zdarzenia, 

„Dysponuj" z listy zdarzeń, „Zadysponuj na sygnale" lub „Zadysponuj" z menu kontekstowego 

listy zespołów:

a) w przypadku wyjazdu ZRM do zdarzenia z użyciem sygnałów świetlnych 

i dźwiękowych, System wyświetli wartość „Alarmowy”,

b) w przypadku wyjazdu ZRM do zdarzenia bez użycia sygnałów świetlnych 

i dźwiękowych, System wyświetli wartość „Zwykły”.

W przypadku nieoznaczenia pola, System wyświetli wartość „nie dotyczy”;
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16) Data i czas przekazania zlecenia wyjazdu lub wylotu do zespołu ratownictwa medycznego – 

data i czas w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS: 

a) zadysponowania ZRM na podstawie kliknięcia przycisku „Dysponuj" z formatki 

zdarzenia, „Dysponuj" z listy zdarzeń, „Zadysponuj na sygnale" lub „Zadysponuj" 

z menu kontekstowego listy zespołów,

b) anulowania zdarzenia na podstawie kliknięcia przycisku "Anuluj" z formatki zdarzenia, 

c) odwołania ZRM na podstawie kliknięcia przycisku "Odwołaj" z formatki zdarzenia, 

formatki szczegółów ZRM.

W przypadku oznaczenia zdarzenia jako duplikatu, System wyświetli wartość „Duplikat”. 

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia, System wyświetli wartość „nie dotyczy”.

17) Data i czas wyjazdu lub wylotu zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia - data i czas 

w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS: 

a) wyjazdu lub wylotu ZRM do zdarzenia, na podstawie ustawienia statusu:

 „Wyjazd do zdarzenia” przez ZRM,

 „Wylot do zdarzenia” przez LZRM,

b) w przypadku odrzucenia wezwania przez Członka załogi LZRM w Aplikacji Lotnisko, 

System dodatkowo wyświetli powód odrzucenia wezwania przez LZRM oraz imię 

i nazwisko kierownika LZRM,

c) w przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System 

wyświetli wartość „nie dotyczy”;

18) Data i czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia – data i czas 

przybycia ZRM na miejsce zdarzenia, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie 

ustawienia statusu „Na miejscu zdarzenia”. W przypadku LZRM, System wyświetli dodatkowo 

datę i czas przybycia LZRM do pacjenta, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie 

ustawienia statusu „U pacjenta”.

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli 

wartość „nie dotyczy”;

19) Data i czas przybycia zespołu ratownictwa medycznego do podmiotu leczniczego – data i czas 

przybycia ZRM do podmiotu leczniczego, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie 

ustawienia statusu „W szpitalu”. W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania 

zgłoszenia, System wyświetli wartość „nie dotyczy”;
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20) Data i czas przekazania pacjenta do SOR lub IP, CU, CUD, JOSZ lub innego miejsca przekazania 

pacjenta – data i czas przekazania pacjenta do podmiotu leczniczego, w formacie RRRR-MM-

DD GG:MM:SS na podstawie:

a) wprowadzenia godziny przekazania pacjenta w KZW w sekcji "III. Realizacja zlecenia- 

Udzielono pomocy" przez ZRM,

b) ustawienia statusu „Przekazanie pacjenta” przez LZRM;

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli 

wartość „nie dotyczy”;

21) Data i czas przekazania pacjenta innemu zespołowi ratownictwa medycznego – data i czas 

przekazania pacjenta innemu ZRM, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie:

a) wprowadzenia godziny przekazania pacjenta w KZW w sekcji "III. Realizacja zlecenia- 

Udzielono pomocy" przez ZRM,

b) oznaczenia w KM LZRM w sekcji "VIII. Podsumowanie - Udzielono pomocy - 

przekazano innemu ZRM" stawienia statusu „Przekazanie pacjenta” przez LZRM;

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli 

wartość „nie dotyczy”;

22) Informacja o sposobie zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu zespołu 

ratownictwa medycznego – informacja o sposobie zakończenia realizacji wyjazdu lub wylotu 

ZRM a podstawie oznaczenia pola w:

a) KZW w sekcji "III. Realizacja zlecenia- Udzielono pomocy" przez ZRM,

b) KM LZRM w sekcji "VIII. Podsumowanie - Udzielono pomocy" przez LZRM.

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli 

wartość „nie dotyczy”;

23) Data i czas zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu zespołu ratownictwa 

medycznego – data i czas zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu lub wylotu ZRM, w formacie 

RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie ustawienia statusu „Powrót do bazy”. W przypadku, 

odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli wartość „nie 

dotyczy”;

24) Data i czas powrotu do miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego - data i czas 

powrotu do miejsca stacjonowania ZRM, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS na podstawie 

ustawienia statusu:
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a) „Gotowy w bazie" przez ZRM,

b) „Gotowy bez ograniczeń" lub „Gotowy z ograniczeniami" przez LZRM.

W przypadku, odmowy przyjęcia zgłoszenia lub anulowania zgłoszenia, System wyświetli 

wartość „nie dotyczy”;

25) Kod dyspozytora przyjmującego obsługującego zgłoszenie i kod dyspozytora medycznego 

obsługującego zdarzenie – identyfikatory odnośnych dyspozytorów wraz z przynależną DM:

a) DM, której DMP przyjął wezwanie i DMP, który przyjął wezwanie,

b) DM, której DMP przyjął ponaglenie i DMP, który przyjął ponaglenie,

c) DM, której DM zadysponował zespół i DMW, który zadysponował zespół,

d) DM, której DM odwołał zespół i DMW, który odwołał zespół.

W przypadku, gdy dm realizującym ww. zakres był GDM, System wyświetli kod GDM.
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3.4 FORMATKA ZDARZENIA

Modyfikacja formatki zdarzenia w MDYS będzie obejmowała:

1) zmianę ułożenia poszczególnych sekcji zgodnie z Załącznikiem nr 5;

2) zmianę:

a) widoku okna „Dostęp do nagrań”,

b) sekcji „Miejsce zdarzenia”,

c) sekcji „Informacje o zdarzeniu”,

d) sekcji „Zdarzenia podobne”,

e) sekcji „Służby dodatkowe”;

3) dodanie:

a) przycisku „Historia dostępu”,

b) sekcji „Ponaglenia”,

c) sekcji „Docelowe miejsce transportu pacjenta”,

4) usunięcie:

a) przycisku „Wyślij dane do HEMS”.
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Rysunek 25 Widok ogólny okna formatki zdarzenia
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3.4.1 BELKA GÓRNA

3.4.1.1 DOSTĘP DO NAGRAŃ

Po kliknięciu w przycisk „Dostęp do nagrań”, System wyświetli okno modalne „Odtwórz oryginalną 

treść zgłoszenia”. W górnej części okna dostępne będą piktogramy służb/osób. W dolnej części okna 

będą znajdować się przyciski: „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”, umożliwiające 

połączenie się z dyżurnym odpowiedniej służby z rejonu dedykowanego dla lokalizacji Zdarzenia oraz 

przycisk „Zapisz”. 

Rysunek 26 Widok okna „Dostęp do nagrań”

Klikniecie w piktogram zawęzi listę prezentowanych nagrań do tych, których dana służba brała udział. 

Jeśli odsłuchanie nagrań będzie niemożliwe, System w środkowej części okna wyświetli komunikat 

„Odsłuch nagrań chwilowo niedostępny.” 

Rysunek 27 Widok okna „Dostęp do nagrań” – odsłuch nagrań niedostępny
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Poszczególne nagrania prezentowane będą w osobnych wierszach w formie pasków, jedno nagranie 

przekazane z PZŁ to jeden pasek. Kierunek połączenia będzie zgodny z układem piktogramów na pasku 

– służby/osoba z lewej strony wykonały połączenie do służby/osoby po prawej stronie. Każdy wiersz 

będzie zawierał:

1) Piktogramy służb/osób, które brały udział w rozmowie (pierwszy piktogram będzie oznaczał 

służbę/osobę, która zainicjowała połączenie);

2) Dokładne godziny rozpoczęcia i zakończenia rozmowy (w formacie GG:MM:SS); 

3) Przyciski „Odsłuchaj” i „Zadzwoń”.

Kolory pasków będą zgodne z kolorami pasków przyporządkowanych dla konkretnych służb:

a) kolor żółty – połączenia zainicjowanie z poziomu CPR,

b) kolor czerwony – połączenia zainicjowane z poziomu DM,

c) kolor niebieski – połączenia zainicjowane przez Policję,

d) kolor zielony – połączenie zainicjowane przez PSP,

e) kolor pomarańczowy – połączenia zainicjowane przez inną osobę lub podmiot.

Po zaznaczeniu poszczególnych piktogramów służb/osób, System wyświetli dostępne dla nich nagrania 

uporządkowane chronologicznie.  

Najechanie na piktogram służby spowoduje wyświetlenie tooltipa z numerem telefonu, z którego 

przyszło połączenie lub z którym połączenie zostało nawiązane. 

Odsłuchanie nagrania możliwe będzie po naciśnięciu przycisku „Odsłuchaj” obok konkretnego paska 

nagrań. Odsłuchanie będzie realizowane na KD skonfigurowanym do pracy z danym stanowiskiem SWD 

PRM lub bezpośrednio na stanowisku SWD PRM. Sposób odtworzenia rozmowy będzie zależny od 

miejsca przechowywania nagrania. Zasady będą zgodne z obecnym sposobem odsłuchiwania nagrań 

na stanowisku Dyspozytorskim.

Po kliknięcie w przycisk „Zadzwoń” spowoduje wywołanie połączenia telefonicznego na Konsoli 

Dyspozytorskiej skonfigurowanej do pracy z danym stanowiskiem SWD PRM;

Nawiązanie połączenia z poziomu formatki odsłuchiwania nagrań będzie realizowane 

z wykorzystaniem KD. W celu nawiązania połączenia System będzie przekazywał do PZŁ SWD PRM 

odpowiednie parametry zdarzenia, które pozwolą PZŁ SWD PRM prawidłowo rozpoznać numer 

telefonu, na który ma zostać nawiązane połączenie (czyli dyżurnego z rejonu dedykowanego dla 

lokalizacji zdarzenia) lub SWD PRM przekaże konkretny numer telefonu, z którym połączenie 
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telefoniczne powinno zostać wywołane. Wywołanie połączenia z poziomu tej formatki automatycznie 

będzie powodowało przypisanie tego połączenia do tego konkretnego zdarzenia.

3.4.1.2 PRZYCISKI NAWIGACYJNE

W FZ zostanie dodany nowy przycisk nawigacyjny do sekcji „Ponaglenia”. Przycisk będzie zlokalizowany 

między przyciskiem sekcji „Informacje o zdarzeniu” i „Wywiad medyczny”. Po kliknięciu w przycisk 

sekcji, System wyświetli sekcję.

3.4.2 BELKA DOLNA

Belka dolna zostanie zmodyfikowana przez:

1) usunięcie przycisku „Wyślij dane do HEMS” wraz z funkcjonalnością;

2) dodanie przycisku z „Historia dostępu” wraz z funkcjonalnością.

3.4.2.1 HISTORIA ZDARZENIA

Sekcja zostanie zmodyfikowana o dodanie kolumn:

1) Rejon operacyjny  – zawierający informację czy ZRM został zadysponowany spoza RO danej 

DM;

2) Lista ZRM w chwili zadysponowania – zawierająca przycisk „Pokaż podgląd listy”.

Historię zdarzenia będzie można podglądać z pozycji FZ. Elementy, które zostały 

edytowane/zmodyfikowane będą w danej zmianie wyróżnione. Po kliknięciu w przycisk „Historia”, 

System wyświetli okno historii zdarzenia, które będzie zawierało pola:

1) Numer wersji – numer wersji dokumentu;

2) Login użytkownika – login Użytkownika, który dokonał zmiany;

3) Imię – imię Użytkownika, który dokonał zmiany;

4) Nazwisko – nazwisko Użytkownika, który dokonał zmiany;

5) Dyspozytornia przyjmująca – kod i nazwa dyspozytorni, w której pracuje Użytkownik 

dokonujący zmiany;

6) Rola – rola na dyżurze Użytkownika, który dokonał zmiany;

7) Data i czas wykonania operacji – data i godzina w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

8) Zmiany – zakres zmian wprowadzonych przez Użytkownika;

9) Status – status zdarzenia w momencie zapisania zmiany,
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10) Status zespołu – status ZRM/LZRM;

11) Rejon operacyjny  – informacja czy ZRM został zadysponowany spoza RO danej DM, dostępne 

wartości „Tak” lub „Nie”;

12) Dyspozytornia wysyłająca – kod i nazwa dyspozytorni, w której zgłoszenie było obsługiwane;

13) Szczegóły – kolumna zawierająca przycisk, który umożliwi pokazanie szczegółów zdarzenia w  

konkretnej wersji.

14) Lista ZRM w chwili zadysponowania – zawierająca przycisk „Pokaż podgląd listy”.

Historia będzie zawierała przyciski „Drukuj”, „Export”, „Pokaż szczegóły” i „Zamknij”. 

Po kliknięciu w przycisk:

1) „Pokaż szczegóły” – System wyświetli dane zdarzenia z zaznaczeniem wprowadzonych zmian;

2) „Pokaż podgląd listy” – System wyświetli widok tabeli przedstawiający listę ZRM zgodnie 

z widokiem okna algorytmu podpowiadania ZRM, w chwili dysponowania;

3) „Drukuj” – System wyświetli okno drukowania. Po kliknięciu w przycisk „OK”, System wyświetli 

okno „Drukowanie”, w którym Użytkownik będzie miał możliwość wybrania drukarki lub 

wydruku do pliku PDF.

4) „Eksport” – System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru formatu eksportu pliku 

- .xls, -.xlsx, -.pdf.

5) „Zamknij” – System zamknie okno.
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Rysunek 28 Widok formatki "Historia zdarzenia"
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3.4.2.2 HISTORIA DOSTĘPU

Przycisk „Historia dostępu” zostanie dodany w belce dolnej formatki zdarzenia, obok przycisku 

„Historia”. Wpisy w „Historii dostępu” będą wyświetlane chronologicznie - na górze listy najstarszy 

wpis a na dole najnowszy.



113

Rysunek 29 Widok okna „Historia dostępu"
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Po kliknięciu w przycisk „Historia dostępu” System wyświetli okno historii dostępów zawierające 

przyciski „Drukuj”, „Eksportuj” i „Zamknij” oraz kolumny:

1) Lp. – kolejny numer w historii, numery będą nadawane inkrementalnie niezależnie od Modułu, 

z którego Użytkownik korzystał celem wyświetlenia dokumentu;

2) Login – login Użytkownika, który uzyskał dostęp do dokumentu;

3) Imię i nazwisko – imię i nazwisko Użytkownika, który uzyskał dostęp do dokumentu;

4) Lokalizacja – lokalizacja stanowiska pracy Użytkownika, który uzyskał dostęp do dokumentu 

przedstawiona w postaci kodu DM i nazwy miejscowości,

5) Typ dokumentu – typ dokumentu, dla którego Użytkownik uzyskał dostęp:

a) KZW lub KMCR dla dm na zasadach określonych w rozdziale 3.5.1 DOSTĘP DO KZW I 

KMCR,

b) Zdarzenie dla dm na zasadach określonych w rozdziale 3.5.3 DOSTĘP DO LISTY 

ZDARZEŃ,

6) Numer dokumentu – numer dokumentu, przy czym dla Zdarzenia bez KZW będzie to numer 

Zdarzenia;

7) Powód dostępu – wartość wprowadzona w pole „Powód dostępu” w oknie autoryzacji 

dostępu; 

8) Data i czas dostępu – data i godzina kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Potwierdź” 

w oknie autoryzacji dostępu w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Po kliknięciu w przycisk „Drukuj”, System wyświetli okno drukowania. Po kliknięciu w przycisk „OK”, 

System wydrukuje Historię dostępu w formacie PDF.

Po kliknięciu w przycisk „Eksport” System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru formatu 

eksportu pliku - .xls, -.xlsx, -.pdf.

Po kliknięciu w przycisk „Zamknij”, System zamknie okno.

3.4.3 SEKCJA MIEJSCE ZDARZENIA

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez dodanie możliwości wprowadzenia numeru i kilometra drogi ze 

słownika dróg zdefiniowanego w MADM.

Sekcja „Dane miejsca zdarzenia” będzie zawierała pola:

1) Województwo – domyślnie ustawiane pole wyboru województwa ze słownika;

2) Powiat – pole wyboru ze słownika lub wpisania nazwy powiatu, wypełniane automatycznie po 

wprowadzeniu wartości pola „gmina” lub „miejscowość” lub „ulica”;
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3) Gmina – pole wyboru gminy ze słownika lub wpisania nazwy gminy, wypełniane automatycznie 

po wprowadzeniu wartości pola „miejscowość” lub „ulica”;

4) Miejscowość – pole wyboru miejscowości ze słownika lub wpisania nazwy miejscowości 

wypełniane automatycznie po wprowadzeniu wartości pola „ulica”;

5) Ulica – pole wyboru ulicy ze słownika lub wpisania nazwy ulicy;

6) Nr budynku – pole wyboru numeru ze słownika lub do ręcznego uzupełnienia;

7) Lokal – pole tekstowe do wprowadzenia numeru lokalu;

8) Piętro – pole tekstowe do wprowadzenia piętra;

9) Klatka – pole tekstowe do wprowadzenia klatki;

10) Obszar dysponowania – OD, w którym zdarzenie ma miejsce – pole do odczytu, w którym 

wyświetlana jest nazwa OD dla Zdarzenia;

11) Nazwa drogi – pole wyboru nazwa drogi ze słownika dróg lub wprowadzenia numeru;

12) Kilometr drogi – pole wyboru numeru drogi ze słownika dróg lub wprowadzenia numeru, nie 

będzie przenoszony z Modułu Mapowego w przypadku oznaczania zdarzenia z mapy;

13) Obiekt drogowy – pole tekstowe do wprowadzenia dodatkowych informacji na temat obiektu, 

w którym ma miejsce zdarzenie;

14) Długość i szerokość geograficzna – pole do odczytu, informujące o długości i szerokości 

miejsca zdarzenia. Wartość pola uzupełniana jest automatycznie na podstawie:

a) uzupełnionych poprawnie danych związanych z miejscem zdarzenia – wprowadzenie 

pełnego adresu do numeru domu włącznie,

b) oznaczenia miejsca zdarzenia na mapie.

15) Dodatkowe informacje o lokalizacji zdarzenia – pole do wprowadzenia dodatkowych 

informacji dotyczących lokalizacji zdarzenia, uzupełniane automatycznie w sytuacji, gdy dm 

pobierze lokalizację miejsca zdarzenia z mapy. 

3.4.4 SEKCJA INFORMACJE O ZDARZENIU

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez dodanie pola typu checkbox „Wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego”.

Sekcja „Informacje o zdarzeniu” będzie zawierała pola:

1) Powód wezwania – wartość będzie wybierana z listy rozwijalnej ze słownika kategoria 

zgłoszenia SWD i będzie polem obowiązkowym;

2) Kod pilności – wartość będzie wybierana z ze słownika kod pilności i będzie polem 

obowiązkowym;
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3) Kategoria CPR – wartość będzie uzupełniana automatycznie przez System na podstawie 

wybranego powodu wezwania zmapowanego z kategorią CPR w słowniku zdefiniowanym 

w MADM;

4) Podkategoria CPR – wartość będzie uzupełniana automatycznie przez System na podstawie 

wybranego powodu wezwania zmapowanego z kategorią CPR w słowniku zdefiniowanym 

w MADM;

5) Liczba poszkodowanych – pole liczbowe z domyślną wartością ustawioną na 1 z możliwością 

manualnej zmiany wartość, w przypadku wprowadzenia wartości większej niż 1, System 

automatycznie oznaczy pole typu checkbox „Zdarzenie masowe?”. Maksymalna dopuszczalna 

liczba poszkodowanych jest równa 30, pole obowiązkowe;

6) Opis dla CPR i Służb – pole do dodania notatek do zdarzenia, które będą dostępne dla CPR. 

Po wysłaniu opisu System doda do tabeli nowy rekord z danymi:

a) opis – będzie zawierać treść dodanego opisu, 

b) czas – w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS,

c) źródło – kod dyspozytorni medycznej dla CPR.

7) Zdarzenie mnogie/masowe – pole typu checkbox, który będzie można zaznaczyć lub zostanie 

automatycznie zaznaczony w przypadku uzupełnienia liczby poszkodowanych wartością 

większą niż 1. Do bazy danych SWD PRM będą trafiać tylko dwie wartości - 0 (Nie) i 1 (Tak).

3.4.4.1 KOD PILNOŚCI

W sekcji „Informacje o zdarzeniu” dodane zostanie pole checkbox „Wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego”. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze kod pilności „1”, System automatycznie 

oznaczy wyjazd ZRM jako wyjazd pojazdu uprzywilejowanego. Wybranie przez Użytkownika kodu 

pilności „2” nie będzie powodowało odznaczenia pola. 

Każda zmiana stanu pola „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” będzie automatycznie odznaczana 

w polu w oknie „Przydzielenie ZRM”. 

Pole typu checkbox „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” będzie dostępne do edycji przez dm tylko 

w przypadku kodu pilności „2” – jego zmiana nie będzie zmieniać wartości kodu pilności zgłoszenia.
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Rysunek 30 Widok sekcji informacje o zdarzeniu z polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”

Zmiana kodu pilności i automatyczna zmiana rodzaju wyjazdu będzie wpływała na zmianę wartości 

pola „Kod pilności” w KZW przekazanych do ZRM. W przypadku zmiany kodu pilności z „2” na „1”, 

System automatycznie oznaczy pole typu checkbox „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”.

Zmiana kodu pilności możliwa będzie z poziomu sekcji „Zadysponowany”. Pole typu checkbox będzie  

wyświetlane dla każdego KZW – wartość nadpisywana na żądanie (po potwierdzeniu przez 

Użytkownika) przy zmianie z poziomu FZ.

Rysunek 31 Widok sekcji zleceń z dodanym polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” 

3.4.5 SEKCJA DANE PACJENTA

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez rozszerzenie funkcjonalności oznaczania wieku na podstawie 

wartości pola „Lata”.

W sekcji „Dane pacjenta” wartość wpisana w polu „Lata” będzie wpływała na ustawienie znacznika 

„Dorosły” lub „Dziecko”. Po wprowadzeniu w polu „Lata” wartości:
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1) <0;17>, System ustawi znacznik w polu „Dziecko”; 

2) większej bądź równej 18, System ustawi znacznik w polu „Dorosły”. 

Każdorazowo po zmianie wartości pola „Lata” , System będzie weryfikował oznaczenie znacznika 

wieku. W przypadku braku zmiany wartości w polu „Lata”, wartość znacznika nie ulegnie zmianie. 

Na formatce zdarzenia w sekcji „Dane pacjenta” dm ma możliwość przechodzenia tabulatorem między 

wszystkimi polami.

3.4.6 SEKCJA PONAGLENIA

W MDYS będzie możliwe dodanie ponagleń do obsługiwanego zdarzenia. Informacja o dodanym 

ponagleniu wyświetlana będzie w sekcji „Ponaglenia” zlokalizowanej pod podsekcją „Informacje 

o zdarzeniu” i obok sekcji „Wywiad medyczny”. 

Sekcja będzie wyświetlana w przypadku kliknięcia w przycisk „Dadaj ponaglenie” na górnej belce w FZ.

3.4.6.1 WIDOK SEKCJI

Sekcja „Ponaglenia” będzie złożona z elementów:

1) skróconej listy ponagleń (tabeli) zawierającej kolumny:

a) Lp.,

b) Powód ponaglenia – opis,

c) Czas przyjęcia – czas dodania ponaglenia do listy ponagleń zapisany w formacie RRRR-

MM-DD GG:MM:SS;

d) ZRM – identyfikator ZRM zadysponowanego do zdarzenia;

e) Status – status dostarczenia ponaglenia przedstawiony w postaci ikony:

       -  ponaglenie wysłane do ZRM,

      –  komunikat o ponagleniu potwierdzony przez kierownika ZRM,

       - w przypadku, gdy czas potwierdzenia ponaglenia przez ZRM przekroczy 

maksymalny czasu potwierdzenia ponaglenia zdefiniowany parametrem 

systemowym „CZAS_POTWIERDZENIE_PONAGLENIA” w MADM (domyślnie 

5 minut);

2) przycisku „Wyślij do” – kolumna z suwakiem (TAK/NIE) do oznaczenia ZRM, do którego ma być 

wysłana informacja o ponagleniu, domyślnie ustawiony w pozycji na „NIE”, zmiana pozycji 

suwaków będzie dostępna wyłącznie dla DMW;



119

3) przycisku „Historia ponagleń” – po kliknięciu w przycisk, System wyświetli historię ponagleń 

zgodnie z opisem w dalej części rozdziału;

4) przycisku „Wyślij do ZRM” – po kliknięciu w przycisk, System wyśle informacje o ponagleniu do 

wybranych ZRM – nieaktywny dla DMP.

Rysunek 32 Widok sekcji „Ponaglenia"

Wszystkie informacje o zmianach wprowadzonych w sekcji będą zapisywane w historii zdarzeń i historii 

ponagleń.

Zdarzenie, do którego zostanie przyjęte ponaglenie zostanie przesunięte na górę listy zdarzeń oraz 

będzie wyróżnione czerwoną literą „P” przy statusie zdarzenia na liście zdarzeń.

Rysunek 33 Widok zdarzenia z oznaczonym ponagleniem

3.4.6.2 DODANIE PONAGLENIA Z POZIOMU FORMATKI ZDARZENIA

Po kliknięciu w przycisk „Dodaj ponaglenie” w górnej belce formatki zdarzenia, System wyświetli okno 

modalne „Ponaglenie”. 
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Rysunek 34 Widok okna „Ponaglenie”

Okno będzie zawierało:

1) Powód ponaglenia -opis – do wprowadzenia opis powodu;

2) przycisk „Dodaj ponaglenie”, po kliknięciu w przycisk System doda ponaglenie;

3) przycisk „Anuluj”, po kliknięciu w przycisk System anuluje operację.

Po wprowadzeniu opisu w polu „Powód ponaglenia – opis” i kliknięciu w przycisk „Dodaj”, System:

1) uzupełni w FZ dane w skróconej liście ponagleń:

a) Lp. – numer kolejnego ponaglenia,

b) Powód ponaglenia -opis – wartość wprowadzona w polu „Powód ponaglenia – opis”,

c) Czas przyjęcia – data i godzina kliknięcia w przycisk „Dodaj” przez dm w formacie 

RRRR-MM-DD GG:MM:SS, 

d) ZRM – identyfikator ZRM zadysponowanego do zdarzenia,

e) Status – status dostarczenia ponaglenia do ZRM,

f) Wyślij do – suwak (TAK/NIE);

2) zapisze informacje w historii ponagleń i historii zdarzenia;

3) na stanowisku DMW właściwego dla zdarzenia wyświetli notyfikację: „W zgłoszeniu <numer 

zgłoszenia> [Miejscowość, ulica] zostało dodane ponaglenie <czas notyfikacji>” i w FZ 

odblokuje przycisk „Wyślij do ZRM” dla DMW.

Po otwarciu FZ przez właściwego DMW, System umożliwi wysłanie ponaglenia do ZRM obsługującego 

dane zdarzenie przez wciśnięcie przycisku „Wyślij”. 

W przypadku, gdy do zdarzenia zadysponowano więcej niż jeden ZRM, w skróconej liście ponagleń, 

System wyświetli ponaglenie w osobnym wierszu dla każdego ZRM. W celu wysłania ponaglenia do 

danego ZRM, Użytkownik będzie musiał ustawić suwak w polu „Wyślij do” na pozycji „TAK” oraz kliknąć 

przycisk „Wyślij do ZRM”. 
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W przypadku gdy wszystkie suwaki będą ustawione w pozycji na „NIE” i zostanie kliknięty przycisk 

„Wyślij do ZRM”, System wyświetli komunikat informacyjny o treści: „Nie wybrano żadnego zespołu. 

W celu wysłania ponaglenia wybierz zespół.”.

Rysunek 35 Widok komunikatu przy nieoznaczonych ZRM do wysłania

3.4.6.3 OKNO NOWE POŁĄCZENIE

Okno „Nowe połączenie” zostanie zmodyfikowane przez:

1) dodanie informacji „Numer telefonu z którego wykonywane jest połączenie jest już przypisany 

do zdarzenia o numerze: <numer zdarzenia>.”;

2) dodanie przycisku „Otwórz istniejące zdarzenie”.

W momencie otrzymania przez DMP zgłoszenia głosowego na KD, System wyświetli zmodyfikowane 

okno „Nowe połączenie”. 

Rysunek 36 Widok okna „Nowe połączenie” 

W przypadku, gdy numer telefonu, z którego dzwoni osoba wzywająca będzie taki sam jak numer 

telefonu przypisany do obsługiwanego zdarzenia, w oknie „Nowe połączenie”, System wyświetli 

informację: „Numer telefonu z którego wykonywane jest połączenie jest już przypisany do zgłoszenia 
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o numerze: <numer zgłoszenia>.” Zmodyfikowane okno „Nowe połączenie” będzie wyświetlane dla 

zdarzeń w statusie „Przyjęte” i „Obsługiwane”, Użytkownik będzie miał możliwość:

1) otwarcia FZ do istniejącego zdarzenia przez kliknięcie w przycisk „Otwórz istniejące zdarzenie”;

2) utworzenia nowej formatki przez kliknięcie w przycisk „Nie czekam na dane zgłoszenie. Utwórz 

nowe zdarzenie.”;

3) zamknięcia okna bez tworzenia nowego zdarzenia przez kliknięcie w przycisk „Zamknij bez 

tworzenia nowego zdarzenia”.

3.4.6.4 HISTORIA PONAGLEŃ

Historia ponagleń będzie zawierała kolumny:

1) Lp. – numer kolejnego ponaglenia;

2) Opis – powód ponaglenia wraz z opisem;

3) Data i czas przyjęcia ponaglenia – data i czas dodania ponaglenia do listy w formacie RRRR-

 MM-DD GG:MM:SS;

4) Dyspozytor przyjmujący – kod DMP wraz z jego imieniem i nazwiskiem;

5) Data i czas wysłania ponaglenia do ZRM– data i czas wysłania ponaglenia do ZRM w formacie 

RRRR-MM-DD GG:MM:SS, jeżeli ponaglenie wysłano więcej niż raz, informacja będzie 

wyświetlana w kolejnych wierszach odpowiednio do czasu wysłania ponaglenia; 

6) Dyspozytor wysyłający – kod DMW wraz z jego imieniem i nazwiskiem;

7) ZRM – identyfikator ZRM zadysponowanego do zdarzenia, w przypadku kilku ZRM, każdy ZRM 

będzie przedstawiony w odrębnym wierszu;

8) Data i czas odebrania ponaglenia przez ZRM – data i czas odebrania ponaglenia przez ZRM 

w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS, dla każdego niedostarczonego ponaglenia pole ma 

wartość „Nie dostarczono”.
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Rysunek 37 Widok okna „Historia ponagleń”



124

Przyciski „Drukuj”, „Eksportuj” i „Zamknij” będą działy zgodnie z opisem w rozdziale 3.4.2.1 HISTORIA 

ZDARZENIA.

3.4.7 SEKCJA ZDARZENIA PODOBNE

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez rozszerzenie mechanizmu podpowiadania zdarzeń podobnych 

o warunki:

1) miejsce zdarzenia znajduje się w odległości nie większej od maksymalnej odległości zdarzenia 

podobnego zdefiniowanej w MADM;

2) imię i nazwisko lub wiek poszkodowanego są takie same.

W sekcji „Podobne zdarzenia”, System będzie wyświetlał wcześniej zarejestrowane Zdarzenia, które są 

podobne do zdarzenia, którego formatka jest aktualnie wyświetlana. Jako zdarzenie podobne, System 

będzie wyświetlał zdarzenia, które spełniają przynajmniej dwa z warunków:

1) miejsce zdarzenia znajduje się w odległości nie większej od maksymalnej odległości zdarzenia 

podobnego zdefiniowanej za pomocą parametru systemowego 

ODL_OD_MIEJSCA_ZDARZENIA w MADM (domyślnie 500 m);

2) dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy ulicy włącznie muszą być takie same;

3) dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy miejscowości włącznie muszą być takie same 

w przypadku braku ulicy;

4) powody wezwania są takie same;

5) numer telefonu wzywającego jest taki sam;

6) imię i nazwisko lub wiek poszkodowanego są takie same.

Lista zdarzeń podobnych będzie wyświetlała zdarzenia w dowolnym statusie w kolejności: nowe, 

przyjęte, obsługiwane, przyjęte, nowe, obsłużone, odmowa, anulowane, pozostałe z czasu określonego 

parametrem systemowym LICZBA_GODZ_OD_ZAREJ_ZG_SWD w MADM (domyślnie 5 godz.). 

Zdarzenia starsze niż liczba godzin określona w parametrze systemowym nie będą wyświetlane.

3.4.8 SEKCJA ZADYSPONOWANY

Sekcja zadysponowany zostanie zmodyfikowana przez:

1) dodanie przycisku „Odmowa” wraz z funkcjonalnością koordynacji odmowy przyjęcia pacjenta 

przez podmiot leczniczy;

2) zmianę ułożenia przycisków w sekcji zgodnie z widokiem.
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Rysunek 38 Widok sekcji „Zadysponowany”

W przypadku, gdy ZRM otrzyma więcej niż jedną odmowę, w sekcji „Zadysponowany”, System 

wyświetli kolejne przyciski „Odmowa” (kolor czerwony). Kolejne przyciski będą wyświetlane jeden pod 

drugim. 

Zmiany wprowadzone przez GDM oraz szczegóły komunikacji z ZRM, System zapisze w „Historii 

zdarzenia” 

Po kliknięciu w przycisk „Odmowa”, system wyświetli okno „Szczegóły odmowy”.
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Rysunek 39 Widok okna „Szczegóły odmowy”

Po kliknięciu w przycisk „Odmowa”, System wyświetli okno „Szczegóły odmowy”. Okno będzie 

zawierało:

1) Data i godzina przesłania powiadomienia – data i godzina przesłania przez ZRM 

powiadomienia o odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala w formacie RRRR-MM-DD 

GG:MM:SS;

2) Data i godzina przyjęcia powiadomienia od ZRM – data i godzina potwierdzenia przez 

GDM/WKRM faktu odebrania powiadomienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

3) Podmiot odmawiający – nazwa szpitala, który odmówił przyjęcia pacjenta oraz nr telefonu 

szpitala zdefiniowany w słowniku szpitali w MADM. Po kliknięciu na ikonę telefonu obok 

numeru telefonu, System wywoła połączenia na KD;

4) ZRM – identyfikator ZRM, który wysłał powiadomienie o odmowie przyjęcia pacjenta wraz 

z informacją o składzie zespołu oraz nr telefonu. Po kliknięciu na ikonę telefonu obok numeru 

telefonu System 

5) Data i godzina przekazania do decyzji WKRM  – data i godzina przekazania przez GDM do 

WKRM prośby o koordynację odmowy przyjęcia pacjenta w formacie RRRR-MM-DD 

GG:MM:SS, pole będzie wypełniane przez System po kliknięciu w przycisk „Przekaż do WKRM”;
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6) Decyzja WKRM – pole tekstowe z informacją o decyzji WKRM dotyczącej odmowy przyjęcia 

pacjenta, pole wypełniane przez WKRM w przypadku przesłania do WKRM prośby 

o koordynację odmowy przyjęcia pacjenta;

7) Docelowe miejsce transportu – pole umożliwiające wprowadzenie docelowego miejsca 

transportu;

8) Data i godzina wydania decyzji – data i godzina wydania decyzji w formacie RRRR-MM-DD 

GG:MM:SS, pole będzie wypełniane przez System po kliknięciu w przycisk „Wyślij decyzję” lub 

„Przekaż do WKRM”.

3.4.8.1 KOORDYNACJA ODMOWY PRZYJĘCIA PACJENTA

Po oznaczeniu w MZRM (zgodnie z opisem w PT MZRM) odmowy przyjęcia pacjenta przez podmiot 

leczniczy, System wyświetli na stanowisku DMW powiadomienie „Odmowa przyjęcia pacjenta”.

Rysunek 40 Widok okna powiadomienia „Odmowa przyjęcia pacjenta”

Okno komunikatu o odmowie przyjęcia pacjenta będzie zawierało:

1) Nr zdarzenia – numer zdarzenia, którego dotyczy powiadomienie o odmowie przyjęcia 

pacjenta;

2) informację: „Jednostka <nazwa podmiotu leczniczego> odmówiła przyjęcia pacjenta ze 

zdarzenia <numer zdarzenia> od zespołu <identyfikator ZRM> zadysponowanego przez 

<nazwa DM>. Powiadomienie przesłano: <RRRR-MM-DD GG:MM:SS>”;

3) przycisk „Potwierdź odebranie”.

Po kliknięciu w przycisk „Potwierdź odebranie”, System:
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1) zapisze informacje o potwierdzeniu odebrania przez DMW powiadomienia o odmowie 

przyjęcia pacjenta w „Historii zdarzenia”;

2) wyświetli formatkę zdarzenia z otwartym oknem modalnym „Szczegóły odmowy przyjęcia 

pacjenta”.

Rysunek 41 Widok okna „Odmowy przyjęcia pacjenta”

Okno będzie zawierało:

1) Data i godzina przesłania powiadomienia – data i godzina przesłania przez ZRM 

powiadomienia o odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala w formacie RRRR-MM-DD 

GG:MM:SS;

2) Data i godzina przyjęcia powiadomienia od ZRM – data i godzina potwierdzenia przez 

koordynatora faktu odebrania powiadomienia w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

3) Podmiot odmawiający – nazwa szpitala, który odmówił przyjęcia pacjenta oraz nr telefonu 

szpitala zdefiniowany w słowniku szpitali w MADM. Po kliknięciu na ikonę telefonu obok 

numeru telefonu, System wywoła połączenia na KD;

4) ZRM – identyfikator ZRM, który wysłał powiadomienie o odmowie przyjęcia pacjenta wraz 

z informacją o składzie zespołu oraz nr telefonu. Po kliknięciu na ikonę telefonu obok numeru 

telefonu System wywoła połączenia na KD;
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5) Decyzja GDM – pole tekstowe umożliwiające wpisanie przez GDM decyzji dotyczącej odmowy 

przyjęcia pacjenta i wysłanie jej do ZRM;

6) Docelowe miejsce transportu – pole umożliwiające wprowadzenie docelowego miejsca 

transportu;

7) Data i godzina wydania decyzji – data i godzina wydania decyzji w formacie RRRR-MM-DD 

GG:MM:SS, pole będzie wypełniane przez System po kliknięciu w przycisk „Wyślij decyzję”;

8) przyciski:

a) „Wybierz szpital” – po kliknięciu w przycisk, System wyświetli okno zgodne z opisem 

w rozdziale 3.4.9.1 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU,

b) „Wyślij decyzję”, 

c) „Przekaż do WKRM” – po kliknięciu w przycisk, System przekaże do WKRM prośbę 

o koordynację odmowy przyjęcia pacjenta,

d) „Anuluj”.

Po wprowadzeniu danych do formatki i kliknięciu w przycisk „Wyślij decyzję” (warunkiem wysłania 

decyzji jest uzupełnienie jednego z pól „Decyzja GDM” lub „Docelowe miejsce transportu”), System 

wyświetli komunikat z pytaniem: „Czy na pewno chcesz przekazać decyzję o docelowym miejscu 

transportu do <skrócona nazwa szpitala> do <identyfikator ZRM>?” . 

Rysunek 42 Widok komunikatu z pytaniem

Jeżeli Użytkownik potwierdzi wykonanie akcji, szczegóły decyzji zostaną przekazana do:

1) ZRM, który zgłosił fakt odmowy przyjęcia pacjenta;

2) DMW, który zadysponował ZRM w formie notyfikacji .

3.4.9 SEKCJA DOCELOWE MIEJSCE TRANSPORTU 

W FZ zostanie dodana nowa sekcja „Docelowe miejsce transportu”. Sekcja będzie wyświetlana przez 

System przy sekcji „Zadysponowany” przypisana dla danego ZRM i KZW.
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Rysunek 43 Widok sekcji „Docelowe miejsce transportu”

Sekcja będzie zawierała:

1) pole „Podmiot leczniczy” – pole ze skróconą nazwą podmiotu ze słownika szpitali, tylko do 

odczytu, uzupełniane automatycznie przez System w przypadku wprowadzenia danych 

w oknie „Wybierz podmiot leczniczy” przez DMW, GDM lub WKRM albo wypełnieniu pola 

„Udzielono pomocy i przewieziono do:” w KMCR przez kierownika ZRM zgodnie z opisem w PT 

MZRM;

2) przyciski:

a) „Wybierz szpital”,

b) „Przekaż do GDM”,

c) „Przekaż do WKRM”,

d) „Szczegóły”.

Po kliknięciu w przycisk „Wybierz szpital”, System wyświetli okno zgodnie z opisem w rozdziale 3.4.9.1 

WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU.

Po kliknięciu w przycisk „Przekaż do GDM”, System wyświetli okno zgodnie z opisem w rozdziale 3.4.9.1 

WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU.
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Po kliknięciu w przycisk „Przekaż do WKRM”, System przekieruje prośbę o wskazanie docelowego 

miejsca transportu do WKRM, któremu podlega dana DM. Proces odbierania i reagowania na prośby 

o wskazanie miejsca docelowego transportu przez WKRM zostały opisane w PT MKOO.

Po kliknięciu w przycisk „Szczegóły”, System wyświetli okno z tabelą zwierającą kolumny:

1) Data i czas wskazania – data i godzina wskazania docelowego miejsca transportu przez DMW, 

GDM, WKRM lub kierownika ZRM w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

2) Nazwa podmiotu leczniczego – nazwa podmiotu leczniczego, który został wskazany jako 

miejsce docelowe transportu;

3) Rodzaj podmiotu leczniczego – rodzaj podmiotu leczniczego, dostępne wartości:

a) SOR, 

b) IP, 

c) CU, 

d) CUD, 

e) JSW;

4) Osoba wskazująca podmiot leczniczy- imię i nazwisko oraz rola na dyżurze Użytkownika, który 

wskazał docelowe miejsce transportu, dostępne wartości:

a) Dyspozytor medyczny – kod, imię i nazwisko DMW lub GDM, 

b) WKRM - kod, imię i nazwisko WKRM,

c) Kierownik ZRM – imię i nazwisko kierownika ZRM;

5) Decyzja podmiotu leczniczego – wartość uzupełniana automatycznie przez System na 

podstawie kliknięcia przez kierownika ZRM przycisku „Przyjęcie” lub „Odmowa” w MZRM;

6) Data i czas decyzji podmiotu leczniczego - data i godzina decyzji podmiotu o przyjęciu bądź 

odmowie przyjęcia pacjenta przez podmiot leczniczy w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

7) Komentarz – pole tekstowe do wprowadzenia komentarza.

Wszystkie wymienione dane zostaną zapisane w historii danego zdarzenia z możliwością ich 

wyeksportowania.

3.4.9.1 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU

Po oznaczeniu w MZRM (zgodnie z opisem w PT MZRM) opcji wskazania docelowego miejsca 

transportu, System wyświetli na stanowisku: 

1) DMW, który zadysponował ZRM do zdarzenia, okno modalne informujące o wysłaniu prośby;

2) GDM DM, która zleciła realizację zdarzenia, notyfikacja informująca o wysłanej prośbie. 
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Rysunek 44 Widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez ZRM

Rysunek 45 Widok notyfikacji o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez ZRM

Rysunek 46 Widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez DMW

W momencie przekierowania przez DMW do GDM lub WKRM prośby o wskazanie miejsca docelowego 

transportu pacjenta:

1) w MDYS dla Użytkownika zalogowanego w roli GDM danej DM, System:

a) wyświetli notyfikację informująca o wysłaniu prośby,

b) wyświetli okno modalne informujące o wysłaniu prośby,

c) uruchomi sygnał dźwiękowy, który będzie aktywny do momentu potwierdzenia 

odebrania powiadomienia;
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2) w MKOO dla Użytkownika zalogowanego w roli WKRM w rejonie, którego została wysłana 

prośba o wskazanie miejsca docelowego, System:

a) wyświetli notyfikację informującą o wysłaniu prośby zgodnie z opisem w PT MKOO,

b) wyświetli okno modalne informujące o wysłaniu prośby zgodnie z opisem w PT 

MKOO,

c) uruchomi sygnał dźwiękowy, który będzie aktywny do momentu potwierdzenia 

odebrania powiadomienia.

W razie potrzeby, GDM będzie mógł przekazać prośbę o wskazanie miejsca docelowego transportu do 

WKRM zgodnie z opisem w rozdziale 3.4.9 SEKCJA DOCELOWE MIEJSCE TRANSPORTU.

Rysunek 47 Widok okna „Wybór podmiotu leczniczego”

Okno będzie zawierało:

1) pola typu checkbox do wybrania rodzaju podmiotu leczniczego:

a) „SOR”,

b) „IP”,

c) „CU”,

d) „CUD”,
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e) „JWS”;

2) listę podmiotów leczniczych z kolumnami:

a) Nazwa podmiotu leczniczego,

b) Czas dotarcia ZRM (wyliczany po drogach lokalnych),

c) Odległość od ZRM (wyliczana po drogach lokalnych);

3) pole „Przydziel inny podmiot leczniczy”– pole słownikowe z rozwijaną listą do wyboru szpitala 

ze słownika szpitali;

4) przyciski:

a) „Wyślij decyzję”,

b) „Anuluj”.

Po oznaczeniu jednego z pól rodzaju podmiotu leczniczego, System zawęzi listę proponowanych 

podmiotów leczniczych do wskazanego rodzaju.

Lista podmiotów leczniczych będzie wyświetlała listę podmiotów leczniczych, do których czas dotarcia 

ZRM z jego aktualnego miejsca będzie najkrótszy. Lista będzie zawężona do 10 podmiotów 

posortowanych w kolejności od najkrótszego czasu dotarcia. 

Do przeprowadzenia prawidłowych wyliczeń, System będzie pobierał aktualną pozycja GPS ambulansu 

oraz listę podmiotów leczniczych ze słownika szpitali. Wyliczenia dostarczane będą przez Uniwersalny 

Moduł Mapowy w sposób analogiczny do wyliczania odległości oraz czasu dojazdu ZRM do miejsca 

zdarzenia w oknie algorytmu podpowiadania ZRM. 

Po kliknięciu na wybrany wiersz listy podmiotów leczniczych, System wyświetli w Module Mapowym 

sugerowaną trasę przejazdu ZRM do wybranego podmiotu. Będzie istniała możliwość zaznaczenia tylko 

jednego podmiotu na liście.
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Rysunek 48 Sugerowana trasę przejazdu ZRM do wybranego podmiotu
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Pod listą podmiotów leczniczych będzie znajdowało się pole „Przydziel dowolny podmiot”, w którym 

możliwe będzie wybranie dowolnego podmiotu leczniczego ze słownika szpitali. Wybranie podmiotu 

w tym polu automatycznie odznaczy podmiot zaznaczony na liście podmiotów leczniczych, jeżeli został 

jakiś oznaczony. Wprowadzenie wartości w pole spowoduje wyświetlenie na mapie sugerowanej trasy 

przejazdu ZRM do wybranego podmiotu.

Po oznaczeniu podmiotu na liście lub wybraniu podmiotu w polu „Przydziel dowolny podmiot”, System 

odblokuje przycisk „Wyślij decyzję”. 

PO kliknięciu w przycisk „Wyślij decyzję”, System wyświetli komunikat z pytaniem czy na pewno dana 

jednostka ma zostać podana jako miejsce docelowego transportu. Po kliknięciu w przycisk „Potwierdź”, 

System:

1) prześle decyzję o wyznaczeniu miejsca docelowego transportu do ZRM, który zwrócił się 

z prośbą o wskazanie docelowego miejsca transportu;

2) zamknięte okno „Wybór podmiotu leczniczego” i pozostawi otwartą FZ. 

Szczegóły wyboru podmiotu leczniczego będą dostępne w FZ w sekcji „Docelowe miejsce transportu” 

pod przyciskiem „Wybierz szpital”. Jego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie formatki Wybór 

podmiotu leczniczego z zaznaczonym podmiotem, który został wysłany do ZRM.

W przypadku, gdy GDM nie podejmie decyzji od razu i zamknie okno „Wybieranie podmiotu 

leczniczego” przed wybraniem i wysłaniem informacji do ZRM, dokonanie wyboru będzie możliwe po 

kliknięciu przycisku „Wybierz szpital”, który ponownie otworzy okno „Wybór podmiotu leczniczego”.

Dodatkowo w formatce „Wybierz szpital” dostępnej na stanowisku Głównego Dyspozytora 

Medycznego, widoczny będzie przycisk Przekaż do WKRM. Naciśniecie przycisku Przekaż do WKRM 

spowoduje przekierowanie prośby do WKRM, któremu podlega dana dyspozytornia. Proces odbierania 

i reagowania na prośby o wskazanie miejsca docelowego transportu przez WKRM został opisany 

w rozdziale 3.4.9.1 WSKAZANIE DOCELOWEGO MIEJSCA TRANSPORTU.

3.4.10 SEKCJA SŁUŻBY DODATKOWE

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez:

1) usuniecie pola typu checkbox „Insp. Sanitarny”;

2) zmianę nazwy okna „Dołącz dyspozytornię policji” na „Dołączenie służb pomocniczych”;

3) zmianę nazwy okna „Dołącz dyspozytornię PSP” na „Dołączenie służb pomocniczych”;
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4) dodanie rozwijalnej listy „Wybierz jednostkę” oraz rozwijalnej listy odpowiednio „Powód 

dołączenia Policji” i „Powód dołączenia PSP” w oknach dołączania PSP i Policji.

Domyślną wartością na liście jednostek w oknie „Dołączenie służb pomocniczych” będzie jednostka 

wynikająca z miejsca zdarzenia (do poziomu powiatu), do którego wzywane są służby. Możliwe będzie 

również wybranie z listy jednostki innej niż domyślna.

Jednostki będą wyświetlane na podstawie parametrów miejsca stacjonowania jednostki 

zdefiniowanych zgodnie z opisem w PT MADM.

Listy powodów wezwania służb pomocniczych będą zawierały powody wezwań odpowiednie dla 

wybranej służby (Policji lub PSP), które będą zdefiniowane w słowniku powodów wezwania służb 

pomocniczych w MADM. 

Rysunek 49 Widok okna „Dołączenie służb pomocniczych”

Po kliknięciu w przycisk „Dołącz”, System wyśle powiadomienie do stanowiska kierowania właściwej 

służby za pośrednictwem SI CPR oraz zainicjuje na KD połączenie do wybranej służby. 

3.5 DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dostęp do KZW i KMCR każdorazowo będzie podlegał autoryzacji. Ograniczenie dostępu do 

dokumentacji medycznej w MDYS zostanie rozszerzone przez:

1) zmianę widoku okna autoryzacji dostępu;

2) ograniczenie dostępu do listy zdarzeń.
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3.5.1 DOSTĘP DO KZW I KMCR

Po kliknięciu przez Użytkownika posiadającego uprawnienia do podglądu KZW/KMCR w przycisk „KZW” 

lub „KMCR”, System wyświetli okno modalne autoryzacji dostępu i zapisze informację w historii 

dostępów. 

3.5.2 OKNO AUTORYZACJI DOSTĘPU

Okno autoryzacji dostępu zostanie zmodyfikowane przez:

1) zmianę widoku okna;

2) dodanie powodu dostępu.

Okno będzie zawierało:

1) informację: „UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do danych wrażliwych pacjenta. Fakt 

dostępu zostanie odnotowany w historii dostępów.”;

2) pola:

a) Login – pole automatycznie uzupełnione przez System,

b) Hasło – pole do wprowadzenia hasła,

c) Powód dostępu – pole tekstowe do wprowadzenia powodu, dla którego Użytkownik 

chce uzyskać dostęp do dokumentu – max. 200 znaków;

3) przyciski:

a) Potwierdź – po kliknięciu przycisku, System wyświetli KZW/KMCR oraz odnotuje 

dostęp w Historii dostępu,

b) Anuluj – po kliknięciu przycisku, System zamknie okno bez odnotowywania akcji 

w Historii dostępu,

c) X – po kliknięciu przycisku, System zamknie okno bez odnotowywania akcji w Historii 

dostępu.
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Rysunek 50 Widok okna autoryzacji dostępu

3.5.3 DOSTĘP DO LISTY ZDARZEŃ

W MDYS ograniczony zostanie dostęp do filtrowania listy zdarzeń z innych RO dla dm: 

1) dostęp do list zdarzeń z RO DM „A" będą posiadali tylko dm z DM „A”;

2) dostęp do zdarzeń RO DM „B", gdy zdarzenie jest obsługiwane przez dm z DM "A" w ramach 

funkcji podpowiadania zdarzeń podobnych będą mieli zarówno dm z DM „A” jak i dm z DM 

„B”. 

W przypadku, gdy Zdarzenie główne jest przyjęte i obsługiwane w DM „A” natomiast z jakiegoś powodu 

kolejne połączenie telefoniczne od osoby zgłaszającej w sprawie tego samego zdarzenia zostanie 

odebrane w DM „B”, dm powinien móc odszukać to Zdarzenie korzystając z funkcji podpowiadania 

Zdarzeń podobnych. Dzięki temu po połączeniu Zdarzeń będzie miał możliwość zmiany danych 

w Zdarzeniu głównym lub anulowania Zdarzenia;

Dyspozytorzy DM nie będą posiadali dostępu do listy zdarzeń oraz listy transportów CO LPR dostępnych 

w Module CO LPR. 
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3.5.3.1 FILTROWANIE LISTY

Zablokowany zostanie również dostęp do dowolnego filtrowania listy zdarzeń po OD. Dm będzie miał 

dostęp wyłącznie do OD przypisanych do swojej DM. Pozostałe OD będą nieaktywne (wyszarzone) oraz 

niemożliwe do wybrania.

Rysunek 51 Widok okna „Ustaw obszar dysponowania”

3.5.3.2 ODBLOKUJ OBSZAR

GDM oraz ZGDM będą mieli możliwość odblokowania filtrowania listy zdarzeń po OD dla wszystkich 

lub wybranych dm pełniących dyżur w danej DM. Odblokowanie dostępu do listy OD będzie 

realizowane po kliknięciu w przycisk „Odblokuj obszar” z poziomu panelu funkcyjnego okna głównego 

Modułu i będzie skutkowało przydzieleniem dostępu do Zdarzeń, KZW i KMCR.

Po kliknięciu w przycisk „Odblokuj obszar” (dostępny dla GDM i ZGDM), System wyświetli okno 

modalne zawierające:

1) informację: „UWAGA!!! Próbujesz uzyskać dostęp do danych wrażliwych wytworzonych 

w innej dyspozytorni medycznej! Fakt przyznania dostępu zostanie odnotowany, a Główny 

Dyspozytor z tej dyspozytorni medycznej zostanie poinformowany o tym fakcie!”.;
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2) pola:

a) Login – pole automatycznie uzupełnione przez System,

b) Hasło – pole do wprowadzenia hasła;

3) przyciski:

a) Potwierdź – po kliknięciu przycisku, System wyświetli okno odblokowywania OD,

b) Anuluj – po kliknięciu System zamknie okno modalnego bez odnotowywania akcji 

w „Historii dostępu do listy obszarów”.

Rysunek 52 Widok okna autoryzacji dostępu do odblokowania dostępu 

Po kliknięciu przycisku „Potwierdź”, System wyświetli okno odblokowania OD, które będzie zawierało:

1) zakładki:

a) „Przydziel dostęp”, z podsekcjami:

 „I Lista dyspozytorów medycznych”,

 „II Lista obszarów dysponowania”,

 „III Powód przydzielenia dostępu”,

b) „Odbierz dostęp”, z podsekcjami:

 „I Lista dyspozytorów medycznych”,

 „II Lista obszarów dysponowania”,

2) przyciski:

a) „Zatwierdź”,
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b) „Anuluj”.

Po kliknięciu w zakładkę „Przydziel dostęp”, System wyświetli domyślny widok z podsekcją „Lista 

dyspozytorów medycznych” z rozwiniętym obszarem „Dyspozytorzy wysyłający” i zwiniętym obszarem 

„Dyspozytorzy przyjmujący”.

Podsekcje będą zawierały tabele odpowiednio z listą dyspozytorów wysyłających i przyjmujących. 

Każda tabela będzie zawierała kolumny:

1) Kod dyspozytora medycznego;

2) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego;

3) Stanowisko - kod SD, na którym dany dm jest zalogowany;

4) Wybrano (TAK/NIE) – kolumna z suwakami umożliwiająca wybranie jednego, kilku lub 

wszystkich (ustawienie suwaka w nazwie kolumny) dm.
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Rysunek 53 Widok sekcji „Przydziel dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”

Po kliknięciu w podsekcję „Lista obszarów dysponowania”, System wyświetli obszar zawierający listę 

OD, dla których można przyznać dostęp. Użytkownik będzie miał możliwość oznaczenia dowolnego OD.

Rysunek 54 Widok sekcji „Przydziel dostęp - Lista obszarów dysponowania”

Po kliknięciu w podsekcję „Powód przydzielenia dostępu”, System wyświetli obszar do wprowadzenia 

maksymalnie 200 znakowego powodu przydzielenia dostępu. 

Po wprowadzeniu danych we wszystkich podsekcjach, System odblokuje przycisk „Zatwierdź”.

Przycisk „Anuluj” będzie zawsze aktywny. Po jego kliknięciu System anuluje wykonane operacje.
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Rysunek 55 Widok sekcji „Przydziel dostęp - Powód przydzielenia dostępu"

Po kliknięciu w przycisk „Zatwierdź”, System wyświetli:

1) u wszystkich wybranych dm w danej DM - komunikat w postaci okna modalnego z informacją: 

„Przyznano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa OD>, w województwie <nazwa 

województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”;

2) u GDM lub ZGDM z DM, której OD został odblokowany - komunikat w postaci okna modalnego 

oraz notyfikacje z informacją: „Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odblokowany przez 

<GDM lub ZGDM> w <nazwa województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”.

Po kliknięciu w przycisk „Wybierz obszar” w filtrach listy zdarzeń dm, którym przyznano dostęp do OD 

będą mogli zaznaczyć odblokowane OD. Fakt przydzielenia dostępu będzie zapisywany w „Historii 

dostępu do listy obszarów”.
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GDM lub ZGDM będą mieli możliwość podglądu listy dm z danej DM wraz z listą odblokowanych OD 

do których mają dostęp z poziomu „Historii dostępu do listy obszarów”.

Po zrealizowaniu zadań wymagających dostępu do RO innej DM, GDM lub ZGDM będą mieli możliwość 

zablokowania wcześniej przyznanego dostępu do OD z innego RO. 

3.5.3.3 ZABLOKUJ OBSZAR

Zablokowanie dostępu do listy OD będzie realizowane po kliknięciu w przycisk „Zarządzanie obszarami” 

z poziomu panelu funkcyjnego okna głównego Modułu i będzie skutkowało odebraniem dostępu do 

Zdarzeń, KZW i KMCR.

Po kliknięciu w zakładkę „Odbierz dostęp”, System wyświetli domyślny widok z podsekcją „Lista 

dyspozytorów medycznych” z rozwiniętym obszarem „Dyspozytorzy wysyłający” i zwiniętym obszarem 

„Dyspozytorzy przyjmujący”.

Podsekcje będą zawierały tabele odpowiednio z listą dyspozytorów wysyłających i przyjmujących. 

Każda tabela będzie zawierała kolumny:

1) Kod dyspozytora medycznego;

2) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego;

3) Stanowisko - kod SD, na którym dany dm jest zalogowany;

4) Wybrano (TAK/NIE) – kolumna z suwakami umożliwiająca wybranie jednego, kilku lub 

wszystkich (ustawienie suwaka w nazwie kolumny) dm.

Listy dyspozytorów wysyłających i przyjmujących będą wyświetlały dm, którym przyznano dostęp i nie 

został on im odebrany automatycznie.
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Rysunek 56 Widok sekcji „Odbierz dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”

Po kliknięciu w podsekcję „Lista obszarów dysponowania”, System wyświetli obszar zawierający listę 

OD, dla których możliwy jest odbiór dostępu. Użytkownik będzie miał możliwość oznaczenia 

dowolnego OD nie będącego domyślnym OD dla jego DM.

Lista obszarów dysponowania będzie wyświetlała tylko RO i OD, do których przyznano dostęp.
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Rysunek 57 Widok podsekcji „Odbierz dostęp - Lista obszarów dysponowania”

Po wprowadzeniu danych we wszystkich podsekcjach, System odblokuje przycisk „Zatwierdź”.

Przycisk „Anuluj” będzie zawsze aktywny. Po jego kliknięciu System anuluje wykonane operacje.

Po kliknięciu w przycisk „Zatwierdź”, System wyświetli:

1) u dm, którym odebrano dostęp – komunikat w postaci okna modalnego z informacją:  

„Odebrano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa OD>, w województwie <nazwa 

województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”;

2) u GDM lub ZGDM z DM, której OD został odblokowany - komunikat w postaci okna modalnego 

oraz notyfikacje z informacją: „Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został odebrany przez <GDM 

lub ZGDM> w <nazwa województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”.

Stracą oni dostęp do wcześniej odblokowanych RO.
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System będzie automatyczne blokował przyznany dostęp po czasie określonym parametrem 

systemowym AUTO_CZAS_BLOK_OD definiowanym w MADM (domyślnie 60 minut). 

Automatyczne blokowanie dostępu do udostępnionego OD będzie realizowane w przypadku, gdy dm, 

któremu przyznano dostęp do danego OD nie zaznaczy w oknie obszarów udostępnionego OD. Po 

automatycznym odebraniu dostępu, System wyświetli komunikat o odebraniu dostępu u dm, któremu 

odebrano dostęp - „Odebrano dostęp do obszaru dysponowania <nazwa OD>, w województwie 

<nazwa województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”. 

3.5.3.4 PODTRZYMANIE ODBLOKOWANIA OBSZARU

W przypadku, gdy GDM lub ZGDM kończący dyżur podczas pełnienia dyżuru przyznali dostęp do 

filtrowania listy zdarzeń po OD z poza swojego RO, po rozpoczęciu dyżuru przez nowego GDM (przed 

kliknięciem w przycisk „Obsługuj”), System wyświetli okno modalne z informacją o odblokowanych OD 

oraz Użytkownikach, którzy mają do nich dostęp.

GDM będzie miał możliwość pozostawienia wcześniej przyznanego dostępu dla Użytkowników w danej 

DM lub go odebrać. W przypadku pozostawienia dostępu, System wyświetli pola autoryzacji dostępu. 

Rysunek 58 Widok komunikatu o przydzielonym dostępie

Okno komunikatu będzie zawierało:

1) informację: „Dostęp do filtrowania listy zdarzeń w województwie <nazwa województwa> 

został odblokowany przez <GDM lub ZGDM> na potrzeby:”;

2) tabelę z kolumnami:

a) Kod dyspozytora medycznego,
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b) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego,

c) Stanowiska,

d) Rola na dyżurze,

e) Utrzymaj dostęp (TAK/NIE) – kolumna z suwakami umożliwiająca wybranie jednego, 

kilku lub wszystkich (ustawienie suwaka w nazwie kolumny) dm; 

3) przyciski:

a) Potwierdź – po kliknięciu przycisku, w przypadku, gdy przynajmniej jeden suwak 

znajduje się na pozycji „TAK”, System wyświetli okno autoryzacji utrzymania 

udzielonego dostępu. W przypadku, gdy wszystkie suwaki znajdować się będą na 

pozycjach „NIE”, System zaktualizuje dane formatki zarządzania dostępem do OD oraz 

odnotuje zablokowanie dostępu w „Historii dostępu do listy obszarów”,

b) X – po kliknięciu przycisku, System zamknie okno bez odnotowywania akcji w „Historii 

dostępu do listy obszarów”.

Rysunek 59 Widok okna autoryzacji podtrzymania udzielonego dostępu
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Okno modalne autoryzacji podtrzymania udzielonego dostępu będzie zawierało:

1) informację: „Uwaga!!! Potwierdź utrzymanie dostępu do danych wrażliwych wytworzonych 

w innej dyspozytorni medycznej! Fakt dostępu zostanie odnotowany w historii dostępów.”.

2) pola:

a) Login – pole automatycznie uzupełnione przez System,

b) Hasło – pole do wprowadzenia hasła,

c) Powód dostępu – pole tekstowe do wprowadzenia powodu, dla którego Użytkownik 

utrzymuje nadany wcześniej dostęp – max. 200 znaków;

3) Przyciski:

a) Potwierdź – po kliknięciu przycisku, System zaktualizuje dane formatki zarządzania 

dostępem do OD oraz odnotuje utrzymanie dostępu w „Historii dostępu do listy 

obszarów”,

b) Anuluj – po kliknięciu przycisku, System zamknie okno bez odnotowywania akcji 

w Historii dostępu.

Jednocześnie po kliknięciu w przycisk „Potwierdź”, System wyświetli komunikaty zgodnie z opisem 

w rozdziale 3.5.3.2 ODBLOKUJ OBSZAR.

3.5.3.5 AUTOMATYCZNE ODBLOKOWANIE OBSZARU

Po otrzymaniu przez GDM lub ZGDM notyfikacji o utracie połączenia z serwerem w DM zastępowanej, 

System automatycznie odblokuje możliwość filtrowania listy zdarzeń po OD dla wszystkich dm w DM 

zastępującej w zakresie OD DM zastępowanej. Automatyczne odblokowanie OD spowoduje 

wyświetlenie przez System komunikatu u:

1) wszystkich dm w DM zastępującej w postaci okna modalnego z informacją: „Przyznano dostęp 

do obszaru dysponowania <nazwa obszaru dysponowania>, w województwie <nazwa 

województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”;

2) GDM lub ZGDM z DM zastępującej otrzyma komunikat w postaci okna modalnego oraz 

notyfikacje z informacją: „Na skutek awarii dyspozytorni medycznej <nazwa DM>, 

automatycznie odblokowano dostęp do filtrowania listy zdarzeń w województwie <nazwa 

województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”.

Jednocześnie w momencie utraty połączenia z serwerem w DM zastępowanej, System automatycznie 

wyświetli na stanowisku GDM lub ZGDM tej DM komunikat w postaci okna modalnego oraz notyfikacje 
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z informacją: „Dostęp do filtrowania listy zdarzeń został automatycznie odblokowany w wyniku 

zastępowalności w województwie <nazwa województwa>, w dyspozytorni medycznej <nazwa DM>.”.

Przyznanie dostępu do filtrowania listy zdarzeń w ramach zastępowalności DM będzie odnotowywane 

w „Historii dostępu do listy obszarów” wraz z wpisaniem powodu „Dostęp przyznany automatycznie 

w wyniku awarii”.

3.5.4 HISTORIA DOSTĘPU DO LISTY OBSZARÓW

Przycisk „Historia dostępu do listy obszarów” zostanie dodany w oknie głównym MDYS w „Menu” 

w zakładce „Czynności” dla GDM i ZGDM. Wpisy w „Historii dostępu do listy obszarów” będą 

wyświetlane chronologicznie - na górze listy najstarszy wpis a na dole najnowszy.
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Rysunek 60 Widok okna "Historia dostępu do listy obszarów”
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Po kliknięciu w przycisk „Historia dostępu do listy obszarów” System wyświetli okno historii dostępów 

do listy obszarów zawierające przyciski „Drukuj”, „Eksportuj” i „Zamknij” oraz kolumny:

1) Lp. – kolejny numer w historii, numery będą nadawane inkrementalnie niezależnie od Modułu, 

z którego Użytkownik korzystał celem wyświetlenia dokumentu;

2) Login – login GDM lub ZGDM, który udzielił dostępu do dokumentu;

3) Imię i nazwisko – imię i nazwisko GDM lub ZGDM, który udzielił dostępu do dokumentu;

4) Nazwa DM – nazwa DM, do której GDM lub ZGDM udzielił dostępu;

5) Kod dyspozytora medycznego – kod dyspozytora medycznego, któremu GDM lub ZGDM 

udzielił dostępu;

6) Imię i nazwisko dyspozytora medycznego – imię i nazwisko dyspozytora medycznego, 

któremu GDM lub ZGDM udzielił dostępu;

7) Kod obszaru, do którego przyznano dostęp – kod DM  i kod OD DM, do której przyznano 

dostęp, dla każdego OD wyświetlany w odrębnym wierszu;

8) Powód dostępu – wartość wprowadzona w pole „Powód dostępu” w oknie autoryzacji 

dostępu; 

9) Data i czas przyznania dostępu – data i godzina kliknięcia przez GDM lub ZGDM przycisku 

„Potwierdź” w sekcji „Przydziel dostęp” w oknie autoryzacji dostępu lub w oknie komunikatu 

o przydzielonym dostępie, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

10) Data i czas odebrania dostępu – data i godzina kliknięcia przez GDM lub ZGDM przycisku 

„Potwierdź” w sekcji „Odbierz dostęp” w oknie autoryzacji dostępu lub w oknie komunikatu 

o przydzielonym dostępie, w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS;

11) Data i czas automatycznego odebrania dostępu – data i godzina automatycznego odebrania 

dostępu przez System na podstawie parametru systemowego AUTO_CZAS_BLOK_OD 

w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Po kliknięciu w przycisk „Drukuj”, System wyświetli okno drukowania. Po kliknięciu w przycisk „OK”, 

System wydrukuje Historię dostępu w formacie PDF.

Po kliknięciu w przycisk „Eksport” System wyświetli okno informacyjne z możliwością wyboru formatu 

eksportu pliku - .xls, -.xlsx, -.pdf.

Po kliknięciu w przycisk „Zamknij”, System zamknie okno.
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4 ZAKRES ZMIAN W INNYCH MODUŁACH NIEZBĘDNY DO 
IMPLEMENTACJI 

4.1 MODUŁ ADMINISTRATORA

4.1.1 PROFIL I ZGŁOSZENIA ARCHIWALNE

W celu realizacji wymagania określonego w rozdziale 2.4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA i 3.2.1.2 

ZGŁOSZENIA ARCHIWALNE. niezbędne będzie wdrożenie w MADM funkcjonalności umożliwiającej 

przypisane przez AC profilu i dostępu do zgłoszeń archiwalnych. W lewym panelu MADM pod sekcją 

„Wyposażenie” niezbędne będzie dodanie sekcji „Profil”. 

4.1.1.1 FORMATKA

Formatki „Nowy profil”, „Szczegóły profilu”, „Modyfikacja profilu” będą zawierały pola:

1) Nazwa – nazwa profilu, wybierana z listy rozwijanej z 4 zdefiniowanych profili pole 

obowiązkowe;

2) Województwo – nazwa województwa, dla którego będzie ustawiany profil, wybierana z listy 

rozwijalnej, pole obowiązkowe;

3) Dyspozytornia medyczna – DM, dla której będzie ustawiany profil, podpowiadana na 

podstawie wartości pola województwo, pole nieobowiązkowe;

4) Podtyp stanowiska – podtyp stanowiska, dla którego będzie ustawiany profil, pole 

obowiązkowe wybierane z listy rozwijalnej;

5) Użytkownik – nieobowiązkowe pole typu checkbox, po oznaczeniu, którego możliwe będzie 

wybranie Użytkownika, dla której będzie ustawiany profil. Po oznaczeniu pola, System 

wyświetli przycisk „Zarządzanie użytkownikami”;

6) Zgłoszenia archiwalne – obowiązkowe pole typu checkbox do oznaczenia, czy dany profil 

będzie wyświetlał przycisk „Zgłoszenia archiwalne”;

7) Status operacyjny – obowiązkowe pole do wyboru statusu operacyjnego z listy rozwijalnej;

8) Termin aktywności od, Termin aktywności do – pola z wyborem daty i godziny. W przypadku 

wybrania z listy już zdefiniowanego parametru z tabeli „Termin”, System automatycznie 

uzupełnia pola daty i godziny o zdefiniowaną wartość – bez możliwości edycji tych pól. 

W przypadku wybrania z listy wartości „Inne”, pola daty i godziny są możliwe do uzupełnienia. 

Aktywacja bądź wycofanie Podmiotu nastąpi automatycznie wraz z nadejściem dnia i godziny 

określonych terminem w polach terminu aktywności. 
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Rysunek 61 Widok formatki „Nowy profil” MADM

Po oznaczeniu pola ”Użytkownik” i kliknięciu w przycisk „Zarządzanie użytkownikami”, System 

wyświetli okno „Zarządzanie użytkownikami”. Na podstawie wartości pól:

1) Województwo;

2) Dyspozytornia medyczna.

System wyświetli wartości w oknie. Po wybraniu Użytkowników i kliknięciu w przycisk „Zatwierdź”, 

System przypisze dostęp do profilu dla Użytkownika.
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Rysunek 62 Widok okna „Zarządzanie użytkownikami” w MADM

4.1.1.2 LISTA

Dostęp do listy wyposażenia realizowany będzie z poziomu sekcji „Profil”. Po kliknięciu w przycisk 

sekcji „Profil”, System wyświetli w oknie głównym listę zawierającą:

1) pole umożliwiające wyszukanie wartości z tabeli Profil;

2) przyciski:

a) „Odśwież”, 

b) „Zamknij”;

3) widok listy. 

Rysunek 63 Widok listy profili w MADM
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Lista profili będzie zawierała kolumny: 

1) Id;

2) Nazwa; 

3) Województwo;

4) Dyspozytornia medyczna;

5) Podtyp stanowiska;

6) Użytkownik – wartość „tak” lub „nie”;

7) Archiwum – wartość „tak” lub „nie”;

8) Status operacyjny.

Po dwukrotnym kliknięciu na wybrany wiersz listy, System wyświetli okno modalne „Szczegóły 

wyposażenia” w trybie podglądu bez możliwości edycji danych. 

5 PARAMETRY SYSTEMOWE

5.1.1.1 DOSTĘP DO OD

Na potrzeby realizacji wymagania określonego w rozdziale 3.5.3 DOSTĘP DO LISTY ZDARZEŃ zostanie 

dodany nowy parametr systemowy „AUTO_CZAS_BLOK_OD”. Parametr będzie określał po jakim czasie 

liczonym w minutach, System automatycznie odbierze przyznany dostęp do OD. Parametr będzie 

ustawiony na 60 minut.

5.1.1.2 AUTOMATYCZNE WYLOGOWANIE

Na potrzeby realizacji wymagania określonego w rozdziale 3.1.2 ZAKOŃCZENIE DYŻURU zostanie 

dodany nowy parametr systemowy „AUTO_CZAS_WYLOGOWANIA”. Parametr będzie określał po 

jakim czasie liczonym w minutach, System automatycznie wyloguje Użytkownika. Parametr będzie 

ustawiony na 5 minut. 

5.1.1.3 PONAGLENIA 

Na potrzeby realizacji wymagania określonego w rozdziale 3.4.6 PONAGLENIA zostanie dodany nowy 

parametr systemowy „CZAS_POTWIERDZENIE_PONAGLENIA”. Maksymalny czas na potwierdzenie 

przez kierownika ZRM odebrania ponaglenia. Parametr będzie ustawiony na 5 minut.
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