Specyfikacja Modyfikacji
RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ

Przystosowanie profili aplikacji
DGT DCA dla ról
GDM, ZGDM oraz DMW
do Konsol Dyspozytorskich
typu B
Wersja specyfikacji: 1.1
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HISTORIA ZMIAN
Nr wersji

Data

Opis

Autor

0.1

2021-07-12

Utworzenie dokumentu.

Krzysztof Adamski

0.2

2021-07-16

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.2

2021-07-16

Weryfikacja dokumentu, modyfikacja i zgłoszenie uwag

Jakub Czarski

0.3

2021-07-16

Modyfikacja dokumentu, zgodnie z uwagami i akceptacja
dokumentu.

Krzysztof Adamski

0.3

2021-07-19

Weryfikacja dokumentu.

Paulina Granat

0.3

2021-07-19

Weryfikacja dokumentu.

Michał Sawicki

0.3

2021-07-22

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Paulina Granat

0.4

2021-07-22

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

0.4

2021-07-23

Weryfikacja dokumentu, akceptacja zmian, odniesienie do
komentarzy.

Krzysztof Adamski

0.4

2021-07-28

Weryfikacja i dodanie komentarza.

Mateusz Komza

0.4

2021-07-28

Weryfikacja dokumentu i dodanie komentarza.

Jakub Czarski

0.4

2021-07-29

Weryfikacja dokumentu i dodanie komentarza.

Tomasz Draczyński

0.4

2021-07-29

Weryfikacja dokumentu.

Kamil Chądzyński

0.4

2021-07-30

Weryfikacja dokumentu.

Łukasz Sasin

0.4

2021-07-30

Weryfikacja i akceptacja dokumentu.

Kamil Kolczyński

0.5

2021-08-23

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu.

Mateusz Komza

1.0

2021-08-23

Przekazanie dokumentu do uzgodnień
z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem
zgłaszania uwag do 3 września 2021 r.

Mateusz Komza

1.0

2021-09-06

Zebranie uwag Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM oraz
przygotowanie odpowiedzi.

Tomasz Draczyński
Krzysztof Adamski

1.0

2021-09-14

Omówienie zgłoszonych uwag podczas XIV posiedzenia Rady
ds. SWD PRM przy KCMRM.

n. d.

1.1

2021-11-05

Uzupełnienie dokumentu w zakresie dodania zakładki „Grupy
ZRM” w „Panelu Radia”.

Krzysztof Adamski

1.1

2021-11-05

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji dokumentu.

Mateusz Komza

1.1

2021-11-05

Przekazanie dokumentu do ponownych uzgodnień
z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM z terminem
zgłaszania uwag do 12 listopada 2021 r.

Mateusz Komza

1.1

2021-11-16

Akceptacja dokumentu przez Członków Rady ds. SWD PRM
podczas XV posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

n.d.
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1.1

2021-11-16

Przekazanie dokumentu do akceptacji Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z terminem zgłaszania
uwag do 23 listopada 2021 r. – pismo znak:
LPR.DKCM.07.1309-1.2021.

1.1

2021-11-23

Akceptacja dokumentu przez Departament Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia – pismo znak: DBR.525.3.4.2021.RB.
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Mateusz Komza

Agnieszka
Tuderek-Kuleta

WSTĘP
CEL PROJEKTU
W związku z planowanym zakupem nowych Konsol Dyspozytorskich dla użytkowników PZŁ SWD
PRM na stanowiska: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora
medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte
w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do
obsługi SWD PRM” konieczne jest dopasowanie widoków aplikacji DGT DCA do nowych Konsol
Dyspozytorskich.
Zgodnie z ww. dokumentem Konsole Dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną
matrycy, większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie
użytkowanych Konsol Dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.
PRODUKT ZLECENIA
Produktem zlecenia są profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego,
zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego
przystosowane do parametrów technicznych Konsol Dyspozytorskich typu B, zgodnie ze
specyfikacją zawartą w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.
PRIORYTET
1
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
Skrót
Użyte pojęcie

DMW

Dyspozytor medyczny
wysyłający

DGT DCA

Aplikacja
dyspozytorska DGT
DCA (Dispatch Console
Application)

GDM

KD

PZŁ SWD
PRM

Główny dyspozytor
medyczny

Opis
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). Użytkownik Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM) logujący się w roli „dyspozytor wysyłający”, pełniący
dyżur
na
stanowisku
dyspozytora
medycznego
wysyłającego, odpowiedzialny za obsługę zgłoszenia od
momentu przyjęcia go przez dyspozytora przyjmującego, w
tym za dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego
(ZRM) na miejsce zdarzenia.
Aplikacja użytkownika Konsoli Dyspozytorskiej (KD),
umożliwiająca realizację zaawansowanych funkcjonalności
telefonicznych oraz radiowych w PZŁ SWD PRM.
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, współpraca
z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego,
koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych
w przypadku zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
w obrębie jednej dyspozytorni medycznej, bieżąca analiza
zadań realizowanych przez dyspozytorów medycznych,
bieżąca analiza optymalnego wykorzystania zespołów
ratownictwa medycznego, udzielanie dyspozytorom
medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej
pomocy, przygotowywanie raportu dobowego z pracy
dyspozytorni medycznej.

Konsola Dyspozytorska PZŁ SWD PRM. Konsola
Dyspozytorska umożliwiająca obsługę połączeń głosowych
i korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem łączności
Konsola Dyspozytorska
radiowej, obsługę centralnej książki telefonicznej oraz
odsłuch nagrań połączeń telefonicznych i korespondencji
radiowej.
Podsystem
Zintegrowanej
Łączności Systemu

System umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej
łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń
telefonicznych,
w
tym
zgłoszeń
bezgłosowych
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ZGDM

Wspomagania
Dowodzenia
Państwowego
Ratownictwa
Medycznego

przekazywanych z urządzeń eCall, jak i rejestrację
i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń
bezgłosowych, o którym mowa w § 2 pkt 4) rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310). Wykorzystywany
przez
dyspozytorów
medycznych
wojewódzkich
koordynatorów ratownictwa medycznego do komunikacji
z zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi
zespołami ratownictwa medycznego.

Zastępca głównego
dyspozytora
medycznego

Dyspozytor medyczny pełniący rolę zastępcy głównego
dyspozytora medycznego.
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OPIS ZMIAN
PRZEDMIOT ZMIANY
Przedmiotem zmiany jest przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz
DMW do KD typu B, zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Rekomendacji minimalnych
wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” (wersja 4).
STAN PRZED ZMIANĄ
Profile aplikacji DGT DCA dla wszystkich ról funkcjonujących w PZŁ SWD PRM przystosowane są
do wyświetlenia na KD typu A. W przypadku zastosowania KD typu B występują niewykorzystane
przestrzenie ekranu.
OPIS MODYFIKACJI
NR
Opis
1
Zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące podmenu Panelu Kafli:
1) na ekranie głównym będą prezentowane trzy sekcje:
a) GDM i ZGDM,
b) DMP,
c) DMW;
2) w każdym wierszu wyświetlane będą maksymalnie cztery kafle;
3) maksymalna liczba wierszy kafli w poszczególnych sekcjach:
a) GDM i ZGDM – jeden wiersz,
b) DMP – pięć wierszy,
c) DMW – trzy wiersze;
4) kafel przypisany do KD będzie prezentowany w odpowiedniej sekcji w zależności
od roli domyślnej dla danej KD;
5) we wszystkich sekcjach na każdym kaflu, jeśli na KD nie będzie zalogowany
użytkownik, to będzie prezentowany Identyfikator KD (np. DM15-02-KP-01);
6) w przypadku zalogowania się użytkownika na danej KD, kafel przypisany do tej KD
będzie prezentowany w odpowiedniej sekcji w zależności od roli zalogowanego
użytkownika – mechanizm dynamicznego „przerzucania” kafli;
7) we wszystkich sekcjach na każdym kaflu, jeśli na KD będzie zalogowany
użytkownik, to będą prezentowane następujące dane:
a) imię i nazwisko zalogowanego użytkownika - w pierwszej linii (maksymalnie 15
znaków),
b) Identyfikator KD - w drugiej linii (np. DM15-02-KP-01);
8) KD rezerwowe, na których nie jest zalogowany żaden użytkownik nie będą
prezentowane na ekranie głównym.
9) w przypadku zalogowania się użytkownika na danej KD rezerwowej, kafel
przypisany do tej KD będzie prezentowany w odpowiedniej sekcji w zależności od
roli zalogowanego użytkownika – mechanizm dynamicznego przerzucania kafli;
10) na kaflach będą widoczne: pasek stanu oraz ikona statusu mówiąca o stanie
użytkownika w odniesieniu do kolejki alarmowej.
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Rys. 1-1. Panel Kafli.
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2

Zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych paneli
w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na KD typu A, zgodnie
z przedstawionym poniżej rysunkiem:
1) zmiana lokalizacji:
a) Panelu czasu,
b) Panelu etykiet,
c) Panelu Minihistorii,
d) Panelu grup radiowych;

Rys. 2-1. Rozmieszczenie Paneli w widoku głównym DGT DCA.

2) dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”,
w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM;
3) zmiana w kaflu prezentującym grupę radiową, przycisku dającego dostęp do
ustawień audio danej grupy radiowej

, przez przycisk dostępu do funkcji

dostępnych dla danej grupy radiowej:
. Po wybraniu przycisku
pojawiało się okno z dostępnymi funkcjami dla danej grupy radiowej.
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będzie

Rys. 2-2. Zakładka „Grupy ZRM” w „Panelu Radia”.

4) po wybraniu z panelu przycisków funkcyjnych: „Panelu Radia”, „Historii zdarzeń”,
„Książki kontaktów” wyświetlane będą okna, które nie będą przesłaniały prawej,
funkcyjnej części widoku aplikacji.

Rys. 2-3. Panel Radia.
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Rys. 2-4. Panel Historii zdarzeń.

Rys. 2-5. Panel Książki kontaktów.

OCZEKIWANY REZULTAT
NR
Opis
1
Użytkownicy PZŁ SWD PRM logujący się do ról: GDM, ZGDM, DMW na KD typu B (zgodnie
z wymogami zawartymi w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla
sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” będą mieli widok profili uwzględniający
ww. opis modyfikacji dostosowany do parametrów technicznych KD.
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