
XIV posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 14 września 2021 r.



1. Przywitanie Członków Rady;
2. Przyjęcie planu XIV posiedzenia Rady;
3. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady z dnia 29 czerwca 2021 r.;
4. Omówienie uwag do sprawozdania z prac roboczego Zespołu ds. opracowania nowej wersji

dokumentów opisujących zastępowalność DM oraz procedur awaryjnych DM przy Radzie ds. SWD
PRM;

5. Omówienie dokumentów opiniowanych przez Członków Rady ds. SWD PRM w trybie obiegowym:
a) RFC 03/2021/KCMRM/PZŁ,
b) RFC 05/2022/KCMRM/SWDPRM,
c) RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM,
d) Scenariusze testowe do RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM.

6. Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0;
7. Omówienie planu realizacji RFC;
8. Omówienie RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami;
9. Wolne wnioski;
10.Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady;
11.Podsumowanie.

Plan Posiedzenia



Omówienie uwag do sprawozdania z prac 
roboczego zespołu ds. opracowania nowej wersji 
dokumentów do zastępowalności w dyspozytorni 

medycznej oraz procedur awaryjnych



Omówienie dokumentów opiniowanych przez 
Członków Rady ds. SWD PRM

RFC 03/2021/KCMRM/PZŁ – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla 
ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B

9 osób zaakceptowało dokument bez uwag
3 osoby wniosły uwagi
29 osób nie wniosło uwag



Omówienie dokumentów opiniowanych przez 
Członków Rady ds. SWD PRM

RFC 05/2022/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja skali bólu – etap 2

8 osób zaakceptowało dokument bez uwag
1 osoba wniosła uwagi
32 osoby nie wniosły uwag



Omówienie dokumentów opiniowanych przez 
Członków Rady ds. SWD PRM

RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – Koncepcja implementacji procedury 
postępowania na wypadek zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych

1 osoba wniosła uwagi
40 osób nie wniosło uwag



Omówienie dokumentów opiniowanych przez 
Członków Rady ds. SWD PRM

Scenariusze testowe do RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM – Słownik powodów 
wezwań dodatkowych służb

9 osób zaakceptowało dokument bez uwag
1 osoba wniosła uwagi
31 osób nie wniosło uwag



Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0



ROK 2021

Wdrożenie
Modułu 

Administratora

Q4 2021

Wdrożenie 
Modułu

Koordynatora

Q1 2022

ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie 

Modułu NFZ

Q1 2022

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

Q2 2022

Wdrożenie 
Modułu

ZRM

Q2 2022

Wdrożenie 
Modułu

Analityka

Q2 2022

Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0



Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0
ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie

Modułu Apteka

Q2 2022

Wdrożenie
Modułu CO LPR

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu LZRM

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu Planista

Q4 2022



Omówienie etapu realizacji RFC



RFC 23/2020 (Etap 3) Modyfikacje systemu wz. z  przekazaniem DM do UW (etap 3 - Koordynator) Odebrane

RFC 24/2020 (Etap 1) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM Odebrane

RFC 24/2020 (Etap 2A) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MADM / MZRM) Odebrane

RFC 24/2020 (Etap 2B) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MANL) Odebrane

RFC 01/2021 Statusy ZRM Odebrane

RFC 03/2021 (Etap 1) Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM Odebrane

RFC 12/2021 Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI CBD Odebrane

RFC 13/2021 Dodanie słownika nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2 Odebrane

RFC 14/2021 Dodanie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP3 Odebrane

Stan realizacji RFC



RFC 16/2020 Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) Odbiory

RFC 18/2020 (Etap 2) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 3) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 19/2020 (Etap 2) Słownik powodów wezwań dodatkowych służb W trakcie realizacji

RFC 24/2020 (Etap 2C) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM) W trakcie realizacji

RFC 24/2020 (Etap 2D) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (Testy integracyjne) W trakcie realizacji

RFC 03/2021 (Etap 2) Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 10/2021 Koncepcja implementacji procedury zdarzeń mnogich/masowych w SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 17/2021 (Etap 1) Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD W trakcie realizacji

Stan realizacji RFC



Omówienie RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM –
Optymalizacja zarządzania pojazdami



Moduł Administratora - przebieg

W Module Administratora w formatce
„Pojazd” dodany zostanie przycisk
„Historia przebiegu”, który po
przyciśnięciu wywoła okno w formie tabeli.



Moduł Administratora - przebieg

W oknie „Historia przebiegu” prezentowane będą wszystkie zmiany
przebiegu dla danego pojazdu dokonane:

1) przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny;

2) przez administratora w formatce w formatce „Pojazd”.



Moduł Administratora - przebieg

Okno „Historia przebiegu” będzie zawierało kolumny:

1) Lp.;
2) Kryptonim ZRM, do którego przypisany był pojazd w momencie

odnotowania wpisu;
3) Poprzedni przebieg;
4) Odnotowany przebieg;
5) Imię i Nazwisko osoby wprowadzającej przebieg;



Moduł Administratora - przebieg

Okno „Historia przebiegu” będzie zawierało kolumny:

6) Funkcja użytkownika (w przypadku Kierowników ZRM powinna być
pobierana z Roli na dyżurze, w przypadku innych użytkowników z
uprawnienia systemowego);
7) Data i czas wprowadzenia przebiegu (w formacie: YYYY-MM-DD
HH24:Mi:SS);
8) Data i czas modyfikacji przebiegu (w formacie: YYYY-MM-DD
HH24:Mi:SS);



Moduł Administratora - przebieg

Dodatkowo w oknie tym umieszczone zostaną trzy przyciski:

1) „Modyfikuj” – za pomocą, którego można będzie zmodyfikować
poprzedni oraz odnotowany przebieg pojazdu;

2) „Export” – za pomocą, którego pobierzemy prezentowaną tabelę w
formacie .pdf, .xls i .xlsx;

3) „Zamknij” – za pomocą, którego zamkniemy prezentowane okno.

Modyfikacja dostępna będzie tylko dla administratora centralnego i
wojewódzkiego.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

W Module ZRM Mobilny dodana
zostanie funkcjonalność, która
po wybraniu przez kierownika
ZRM statusu „Tankowanie” i
potwierdzeniu komunikatu
„Czy zmienić status na
‘Tankowanie’?” wywoła okno
modalne z obligatoryjnością
wprowadzenia aktualnego
przebiegu pojazdu.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

W oknie tym należy
wprowadzić aktualny stan
przebiegu pojazdu odczytany z
licznika przebiegu pojazdu w
chwili zmiany statusu na
„Tankowanie”.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

Po wprowadzeniu wartości
aktualnego przebiegu pojazdu
i przyciśnięciu „Potwierdź” w
celu uniknięcia ewentualnego
błędnego dokonania wpisu
System wywoła dodatkowe
okno modalne do
wprowadzenia ponownie
aktualnego przebiegu pojazdu.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

Dodatkowo po wprowadzeniu aktualnego przebiegu wartością mniejszą niż
poprzedni przebieg pojazdu i przyciśnięciu „Potwierdź”, kierownik ZRM
dostanie komunikat: „Wprowadzona wartość przebiegu pojazdu jest
mniejsza niż odnotowany poprzedni przebieg pojazdu. Nie można
zapisać zadeklarowanej wartości przebiegu.”.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

Jeżeli obie wprowadzone wartości aktualnego przebiegu nie będą takie
same, kierownik ZRM dostanie komunikat „Zweryfikuj aktualny przebieg
pojazdu – wprowadzone wartości nie są takie same.” i ponownie będzie
mógł uzupełnić aktualny stan przebiegu pojazdu.



Moduł ZRM Mobilny - przebieg

Jeżeli obie wprowadzone wartości będą takie same, System zapisze w
odpowiedniej tabeli w bazie danych przebieg pojazdu.

Wszystkie prawidłowo wprowadzone przebiegi dostępne będą w „Historii
Przebiegu” danego pojazdu w Module Administratora jako kolejny rekord.



Moduł Administratora - Pojazd główny z Umowy OW NFZ

W formatce „Pojazd” dodane zostanie pole
„Pojazd główny z Umowy OW NFZ:”,
z możliwością wyboru wartości TAK lub NIE.
Pole wyboru będzie obligatoryjnie.



Moduł Administratora - Pojazd główny z Umowy OW NFZ

W formatce „ZRM” dodane zostanie pole
„Pojazd główny z umowy OW NFZ:”
z możliwością wyboru z listy pojazdów,
która będzie zawierać wszystkie pojazdy, w
których oznaczono pozycję TAK w polu
wyboru „Pojazd główny z Umowy OW
NFZ:” w formatce „Pojazd”. Pojazdy
w których nie oznaczono wartości TAK lub
NIE lub mają wartość NIE, nie będą
prezentowane w oknie.



Moduł Administratora - Pojazd główny z Umowy OW NFZ

Po wybraniu pojazdu, będzie on prezentowany w postaci numeru
rejestracyjnego pojazdu (wartości z pola „Identyfikator:” z formatki
„Pojazd”).

Będzie możliwość wybrania tylko jednego pojazdu. Jeden pojazd nie będzie
mógł być przypisany do więcej niż 1 ZRM.

Pole obligatoryjne.

Możliwość edycji pola w istniejącym ZRM będzie dostępna tylko dla
administratora centralnego i wojewódzkiego. Podczas dodawania nowego
ZRM każdy administrator będzie mógł uzupełnić pole „Pojazd główny z
umowy OW NFZ:”.



Wolne wnioski



Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady

Planowany termin: 12 października 2021 r.



XIV posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


