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0.2 2021-08-25 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Paulina Granat 

0.3 2021-08-25 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 Optymalizacja funkcjonalności PZŁ SWD PRM w zakresie prezentacji informacji w panelu kolejek 

z wizualizacją połączeń oczekujących w przypadku połączeń pomiędzy użytkownikami PZŁ SWD 

PRM.  

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w celu prezentacji w panelu kolejek 
z wizualizacją połączeń oczekujących roli na jaką zalogowany jest użytkownik PZŁ SWD PRM, 
kodu DM z której dzwoni dany użytkownik oraz nazwy miejscowości, w której zlokalizowana jest 
DM. Dana funkcjonalność będzie dostępna dla wszystkich użytkowników PZŁ SWD PRM. 
 

 

PRIORYTET 

 1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

CO LPR Centrum Operacyjne 
Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego 

Jednostka wchodząca w skład struktury Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. 

DM 
Dyspozytornia 

medyczna 

Komórka organizacyjną urzędu wojewódzkiego 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  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1077 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), 

przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz 

wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych. 

DGT DCA 

Aplikacja 

dyspozytorska DGT 

DCA (Dispatch Console 

Application) 

Aplikacja użytkownika Konsoli Dyspozytorskiej (KD), 

umożliwiająca realizację zaawansowanych funkcjonalności 

telefonicznych oraz radiowych w PZŁ SWD PRM. 

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, 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. 

HEMS/EMS 

Helicopter Emergency 

Medical Service/ 

Emergency Medical 

Service 

Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego/ 

Samolotowy Zespół Transportowy – jednostki wchodzące 

w skład struktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

KD Konsola Dyspozytorska 

Konsola Dyspozytorska PZŁ SWD PRM umożliwiająca 

obsługę połączeń głosowych i korespondencji prowadzonej 

z wykorzystaniem łączności radiowej, obsługę centralnej 

książki telefonicznej oraz odsłuch nagrań połączeń 

telefonicznych i korespondencji radiowej. 
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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, 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. 

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 zakresie m.in. współpracy z głównym dyspozytorem 

medycznym i jego zastępcą, koordynacji współpracy 

dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń 

wymagających użycia jednostek systemu spoza jednego 

rejonu operacyjnego, rozstrzygania sporów dotyczących 

przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

wyłączeniem sytuacji, o których mowa w art. 20a ust. 3 pkt 

1 ww. ustawy, udziału  w pracach wojewódzkiego zespołu 

zarządzania kryzysowego, współpracy z Krajowym Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) oraz 

innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa 

medycznego oraz krajowym koordynatorem ratownictwa 

medycznego, współpracy oraz wymiany informacji  

z centrami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 

13 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., poz. 590, z późn. zm.). 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w celu 
prezentacji w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących roli na jaką zalogowany jest 
użytkownik PZŁ SWD PRM, kodu DM z której dzwoni dany użytkownik oraz nazwy miejscowości, 
w której zlokalizowana jest DM. Dana funkcjonalność będzie dostępna dla wszystkich 
użytkowników PZŁ SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 Dyspozytorzy medyczni dzwoniący do użytkownika PZŁ SWD PRM z innej DM, prezentują się  
w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących imieniem i nazwiskiem. W sytuacji, gdy 
na kolejkach oczekuje wiele połączeń utrudnia to identyfikację połączenia o podwyższonym 
priorytecie.  
 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 1 Modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM umożliwiająca użytkownikom 

DM prezentację w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących informacji 

zgodnych z formatem: 

a) linia pierwsza: imię i nazwisko, 

b) linia druga: akronim roli, kod i miasto dyspozytorni medycznej. 

 

Przykład: 

Jan Kowalski 

GDM DM11-01 Białystok 

 2 Modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM umożliwiająca użytkownikom 
WKRM prezentację w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących informacji 
zgodnych z formatem: 

a) linia pierwsza: imię i nazwisko 

b) linia druga: akronim roli, stały literał „UW” i miasto Urzędu Wojewódzkiego. 

Przykład: 

Jan Kowalski 

WKRM UW Białystok 



  

 
7 

 

 3 Modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM umożliwiająca użytkownikom 
HEMS/EMS prezentację w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących informacji 
zgodnych z formatem: 

a) linia pierwsza: użytkownik, 

b) linia druga: akronim roli, miasto bazy HEMS/EMS. 

Przykłady: 

a)  

Ratownik 12 

HEMS Warszawa 

b)  

 

EMS MXI 

SZT Warszawa 

 4 Modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM umożliwiająca użytkownikom 
CO LPR prezentację w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących informacji 
zgodnych z formatem: 

a) linia pierwsza: imię i nazwisko, 
b) linia druga: rola (pełna nazwa). 

Przykłady: 

a)  

Jan Kowalski 

Koordynator CO LPR 

b)  

Jan Kowalski 

Dyspozytor medyczny CO LPR 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Użytkownicy PZŁ SWD PRM wykonujący połączenia z KD na KD wewnątrz PZŁ SWD PRM 

będą prezentowali się w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących zgodnie 

z zaproponowanym schematem. 

Przykład wizualizacji połączenia oczekującego wykonanego przez użytkownika DM w goli 

GDM z dyspozytorni medycznej DM11-01 w Białymstoku zaprezentowany jest na 

poniższym rysunku (Rys. 1). 
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Rys. 1. Przykład wizualizacji połączenia oczekującego w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących. 

 

 

 

 


