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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-07-08 Utworzenie dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.1 2021-07-19 Weryfikacja dokumentu, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Jakub Czarski 

0.1 2021-07-19 Weryfikacja dokumentu i modyfikacja dokumentu. 
Tomasz 

Draczyński 

0.1 2021-07-19 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Łukasz Sasin 

0.2 2021-07-20 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.3 2021-07-21 Weryfikacja dokumentu i wprowadzenie zmian. Paulina Granat 

0.4 2021-07-23 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.5 2021-07-23 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.6 2021-07-23 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.6 2021-07-24 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.7 2021-07-27 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.8 2021-07-28 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.8 2021-08-05 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2021-08-05 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.8 2021-08-06 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2021-08-06 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień do Członków Rady  

ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag do 20 sierpnia 2021 r.  

Mateusz Komza 

1.0 2021-09-14 
Akceptacja dokumentu  

przez Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. 
n. d. 

1.0 2021-11-17 

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak: 

LPR.DKCM.07.1311-1.2021 

z terminem na zgłaszanie uwag  

do 3 grudnia 2021 r. 

Mateusz Komza 

1.0 2021-11-29 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. 

Departament 

Bezpieczeństwa 

Ministerstwo 

Zdrowia 

1.0 2021-11-29 

Odniesienie się do uwag Departamentu Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia w ramach wewnętrznego warsztatu 

KCMRM. 

Tomasz 

Draczyński 

1.0 2021-12-11 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. 

Departament 

Bezpieczeństwa 

Ministerstwo 

Zdrowia 
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1.0 2022-01-03 

Odniesienie się do uwag Departamentu Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia w ramach wewnętrznego warsztatu 

KCMRM. 

Tomasz 

Draczyński 

1.0 2022-03-30 

Przekazanie dokumentu do akceptacji przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia przy piśmie znak: 
LPR.DKCM.07.289-1.2022 

z terminem na zgłaszanie uwag  

do 8 kwietnia 2022 r. 

Mateusz Komza 

1.0 2022-04-07 
Akceptacja dokumentu przez Departament Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia – znak: DBR.525.3.1.2022.RB. 

Agnieszka 

Tuderek-Kuleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Specyfikacja modyfikacji: 05/2022/KCMRM/SWDPRM wersja 1.0 
                                   

 
4 

 

 

WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

  
Optymalizacja funkcjonalności skali bólu po zgłoszeniu uwag przez użytkownika: 
 
Treść zgłoszenia: 
 
„Pragnę zgłosić moje uwagi do oceny skali bólu w SWD. Ostatnimi czasy podejmowałem 
interwencje wobec pacjenta, który upadł z roweru, miał urazy głowy, łokci, kolan oraz brzucha - 
te urazy zaznaczyłem w tak zwanym "pajacyku", pacjent uskarżał się na ból głowy i ten ból 
zaznaczyłem przy ocenie natężenia bólu jako ból urazowy. Spore zdziwienie pojawiło się po 
wydrukowaniu KMCR, gdzie w polu opis około 2/3 ramki zajmował opis bólu, który uwzględnia 
też kolana, łokcie oraz jamę brzuszną, podczas gdy pacjent uskarżał się tylko na ból głowy. 
Wydaje mi się, że przy ocenie natężenia bólu, po zaznaczeniu bólu jako urazowy powinny pojawić 
się checkboxy z opcją zaznaczenia wcześniej zaznaczonych urazów. Dodatkowo wydaje mi się, że 
warto rozważyć, czy podawanie godziny wykonania testu covidowego oraz czasu oceny bólu 
z dokładnością do sekund ma sens - w większości przypadków czas ten jest wpisywany 
orientacyjnie, co więcej samo wykonanie testu antygenowego zajmuje około 15 minut.”. 
  
 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Optymalizacja funkcjonalności skali bólu.  

 

MODUŁ 

 
Moduł ZRM, Moduł Analityka. 

 

PRIORYTET 

 
3 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

MZRM Moduł ZRM 

Moduł zespołów ratownictwa medycznego SWD PRM, 

umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji medycznej, złożony  

Modułu Mobilnego i Modułu Stacjonarnego. 

NRS 
Numeryczna skala 

oceny bólu 

Numerical Rating Scale – jest łatwą do zastosowania metodą, 

polegającą na określeniu natężenia bólu w 11-stopniowej skali 

od 0 do 10. Gdzie 0 to całkowity brak bólu, a 10 to najsilniejszy 

wyobrażalny ból, czasami mówi się, że to najgorszy ból, jakiego 

pacjent doznał w całym swoim życiu. 

  Słownik etiologia bólu 

Scentralizowany wykaz etiologii bólu na podstawie Dobrych 

praktyk leczenia bólu u osób dorosłych i dzieci  

w podstawowych i specjalistycznych ZRM. 

  Słownik skala bólu 

Scentralizowany wykaz skali bólu na podstawie Dobrych praktyk 

leczenia bólu u osób dorosłych i dzieci w podstawowych  

i specjalistycznych ZRM. 

SWD 

PRM 

System Wspomagania 

Dowodzenia 

Państwowego 

Ratownictwa 

Medycznego 

System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 15 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz.U z 2021 r. poz. 2053) 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, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

ZRM 
Zespół ratownictwa 

medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt. 

10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz.U z 2021 r. poz. 2053). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

  
Przedmiotem zmiany jest optymalizacja funkcjonalności skali bólu w Module ZRM poprzez 
możliwość wskazania dokładnej lokalizacji bólu o etiologii urazowej, w sytuacji gdy występuje 
wiele urazów w różnych lokalizacjach na ciele. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Obecnie działanie funkcjonalności związanej z obsługą skali bólu w Module ZRM wygląda tak, że 
oznaczając ból o etiologii urazowej obowiązkowe jest zaznaczenie urazów na „ludziku”  
w sekcji II „Badanie w KMCR”. Następnie w polu „Opis” w Karcie Medycznych Czynności 
Ratunkowych (KMCR) dokonywana jest transkrypcja zapisanych obrażeń w postaci lokalizacji 
bólu oraz jego charakteru np.: 
 

 
 

 
 

Ocena skali bólu o etiologii urazowej zawsze dotyczy całego „ludzika”. Nie ma możliwości,  
aby w polu „Opis” wyszczególnić tylko jedną lokalizacje bólu. Co może powodować sytuacje, że 
przy udzielaniu medycznych czynności ratunkowych (MCR) u pacjentów urazowych, którzy mają 
wiele urazów w różnych okolicach ciała, ale ból dotyczy tylko jednej okolicy,  
nie ma możliwości wskazania dokładnej lokalizacji bólu urazowego. 
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    OPIS MODYFIKACJI  

 N
R 

Opis 

 

1 

W Module ZRM w sekcji II Badanie w KMCR w polu obrażenia należy dodać kolumnę  

z polami typu checkbox o nazwie „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

 

 

2 

Pola checkbox z kolumny „Uwzględnij na Skali Bólu” powinny być automatycznie 

zaznaczane po oznaczeniu urazu w pierwszej kolumnie. Użytkownik będzie miał również 

możliwość ręcznego oznaczenia checkboxów w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”, ale 

tylko pod warunkiem, że w pierwszej kolumnie oznaczono checkbox przy danym urazie. 

Jeśli uraz nie został oznaczony w pierwszej kolumnie nie będzie możliwości wybrania 

checkboxa w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

Przy oznaczeniu „N” - ból nieurazowy – nie będzie możliwości oznaczenia pola checkbox 

w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

Sposób działania 

Pacjent ma ranę dłoni prawej oraz złamanie zamknięte podudzia lewego.  Rana dłoni nie 

jest bolesna, natomiast odczuwa ból podudzia lewego na 8 wg. skali NRS. Kierownik ZRM 

zaznaczając urazy na „ludziku” oznacza złamanie podudzia lewego. Podczas zaznaczania 

urazu na „ludziku” system automatycznie zaznacza pole checkbox w kolumnie 

„Uwzględnij na Skali Bólu”. Przy zaznaczaniu rany dłoni prawej, kierownik ZRM ręcznie 

odznacza pole checkbox w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”. W efekcie w polu „Opis” 

w podglądzie i wydruku KMCR będzie widoczny tylko opis skali bólu zawierający złamanie. 

Natomiast na ludziku będą widoczne obydwa urazy.  
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3 

Należy zmodyfikować mechanizm dodawania opisu skali bólu o etiologii urazowej  

w polu „Opis” w podglądzie i wydruku KMCR. 

Opis dotyczący lokalizacji i charakteru bólu o etiologii urazowej powinien być dodawany 

tylko pod warunkiem oznaczenia checkboxów w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

Godzina wykonania oceny skali bólu oraz godzina wykonania ponownej oceny skali bólu 

prezentowana w polu Opis w podglądzie i wydruku KMCR powinna być przedstawiona  

z dokładnością do minut. 

 

4 

Należy zmodyfikować mechanizm walidacji wymaganej do zamknięcia Karty Zlecenia 

Wyjazdu (KZW) w zakresie skali bólu o etiologii urazowej, aby uwzględniać wypełnienie 

kolumny „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

Po oznaczeniu w sekcji II Badanie w KMCRM checkboxa „Ból o etiologii urazowej:” system 

będzie walidował czy oznaczono urazy na „ludziku” (jest obecnie) oraz czy przynajmniej 

przy jednym z urazów w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu” oznaczono checkbox.  

W przypadku gdy użytkownik oznaczy ból o etiologii urazowej, na „ludziku” oznaczy urazy, 

ale w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu” nie będzie oznaczony żaden checkbox,  

w momencie walidacji system pokaże komunikat o błędzie i nie będzie możliwości 

zamknięcia KZW zgodnie z obecną funkcjonalnością.  
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5 

Dostosowanie edycji KMCR w zakresie wyżej opisanych zmian w funkcjonalności skali bólu  

w Module Analityka: 

1) Dodanie kolumny z polami typu checkbox o nazwie „Uwzględnij na Skali Bólu” 

wraz z funkcjonalnością w/w opisaną; 

2) Modyfikacja mechanizmu dodawania opisu skali bólu o etiologii urazowej  

w polu „Opis” w podglądzie i wydruku KMCR; 

3) Modyfikacja mechanizmu walidacji wymaganej do zamknięcia Karty Zlecenia 

Wyjazdu (KZW) w zakresie skali bólu o etiologii urazowej, aby uwzględniać 

wypełnienie kolumny „Uwzględnij na Skali Bólu”; 

 

Przykładowy widok w Module Analityka. 

 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Wprowadzenie możliwości określenia dokładnej lokalizacji bólu o etiologii urazowej,  

w sytuacji gdy występuje wiele urazów w różnych lokalizacjach na ciele. 
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 2 Modyfikacja mechanizmu dodawania opisu skali bólu o etiologii urazowej w polu Opis  

w podglądzie i wydruku KMCR uwzględniająca kolumnę „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

 3 Modyfikacja mechanizm walidacji wymaganej do zamknięcia KZW w zakresie skali bólu  

o etiologii urazowej uwzgledniająca kolumnę „Uwzględnij na Skali Bólu”. 

 4 Dostosowanie edycji KMCR w zakresie w/w zmian w Module Analityka. 

    ZMIANY PO STRONIE MODUŁU RAPORTOWEGO SWD PRM1 

 NR Opis 

 1 Aktualizacja widoków dostępnych w raportach swobodnych o nowe tabele i atrybuty. 

Weryfikacja i ewentualne zmiany raportów predefiniowanych w przypadku zmiany 

schematu bazy danych SWD PRM. 

 

                                                           
1 Prace w zakresie zmian realizowanych w Module Raportowym nie dotyczą Wykonawcy firmy Gabos Software 
Sp. z o. o., będą realizowane w ramach zasobów KCMRM. 


