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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

  
Dodanie nowego statusu ZRM w związku ze zgłoszeniem inicjatywy użytkownika nr 28/12/2021 
przez użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Treść zgłoszenia: 
 
„Dodanie nowych statusów dojazd na mycie i dojazd na dezynfekcję, przed faktycznym 
kliknięciem statusu mycie lub dezynfekcja”. 
 
Uzasadnienie: 
 
„Brak ww. statusów wymusza kliknięcie statusów mycie lub dezynfekcja, w przypadku zdania 
pacjenta do podmiotu leczniczego (zwłaszcza pacjenta covidowego czy takiego, który zabrudził 
środek ambulansu – wymiociny, krew). Powoduje to dłuższe przebywanie na myciu lub 
dezynfekcji - w rzeczywistości prowadzi do wydłużenia tych czasów – dane nie do końca są 
prawdziwe.”. 
 
Decyzja Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia o realizacji ww. inicjatywy 
użytkownika z dnia 26 stycznia 2022 roku. 
  
 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Dodanie nowego statusu ZRM.  

 

MODUŁ 

 
Moduł ZRM, Moduł Dyspozytora, Moduł Analityka, Moduł Koordynatora, Moduł CO LPR, Moduł 
Mapowy, Moduł Raportowy. 

 

PRIORYTET 

 
1 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 
 

SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

 
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 2021 r. poz. 2053) 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. 

 
MADM 

Moduł 

Administratora 

Aplikacja umożliwiająca administrację SWM PRM oraz 

definiowania sił i środków w Systemie. 

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. 

MDYS Moduł Dyspozytora 
Aplikacja umożliwiająca przyjmowanie i obsługę zgłoszeń  

i zdarzeń przez dyspozytora 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. 

MKOO  
Moduł 

Koordynatora 

Moduł Koordynatora służy jako narzędzie wspomagające 

pracę wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego oraz innych osób uprawnionych  

w koordynowaniu prac dyspozytorni medycznych oraz obsługi 

zdarzeń mnogich /masowych. 

MM ZRM 
Moduł ZRM 

Mobilny 

Moduł ZRM w wersji aplikacji mobilnej na tablet dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego, przystosowany do pracy na 

terminalu mobilnym oraz na komputerze stacjonarnym  

w miejscu stacjonowania w ZRM. 
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MS ZRM 
Moduł ZRM 

Stacjonarny 

Moduł ZRM przystosowany do pracy na komputerze 
stacjonarnym w miejscu stacjonowania w ZRM. 

MZRM Moduł ZRM 

Moduł ZRM umożliwiający obsługę zleceń dokumentacji 
medycznej, złożony z Modułu Mobilnego i Modułu 
Stacjonarnego. 

 Status ZRM 
Stan określający gotowość lub aktualnie wykonywane zadanie 
konkretnego ZRM. 

SWD 
PRM/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 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 i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego. 

 Użytkownik 
Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego 
modułu SWD PRM. 

ZRM 

Zespół 

Ratownictwa 

Medycznego 

Zespół ratownictwa medycznego, o którym mowa  
w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 września  
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2053.). 

 Zlecenie wyjazdu 
Wydanie dyspozycji dotyczącej wyjazdu ZRM na miejsce 
zdarzenia. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 Przedmiotem zmiany jest dodanie nowego statusu z grupy „Inne”: „Przywracanie gotowości”. 
 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 
Obecnie w grupie „Inne” dającej możliwość zaraportowania zdarzenia nie związanego 
bezpośrednio z przydzielonym zadaniem dostępne są następujące statusy: 

1) Dezynfekcja – potwierdzenie rozpoczęcia procesu odkażania powierzchni przy 

zastosowaniu metod fizycznych, chemicznych lub termiczno-chemicznych, 

ustawiany podczas operacji dezynfekcji pojazdu: 

a) po każdym pacjencie, 

b) po transporcie pacjenta z chorobą zakaźną, 

c) zgodnie z ustalonym wewnętrznie planem epidemiologicznym. 

2) Tankowanie – potwierdzenie wyjazdu ZRM w celu zatankowania ambulansu, 

ustawiany momencie wyruszenia ambulansu żeby zatankować paliwo. 

3) Mycie – potwierdzenie rozpoczęcia procesu usuwania zabrudzeń z zewnątrz lub 

wewnątrz ambulansu (np. podłogi) nie związany z procesem dezynfekcji, ustawiany 

podczas mycia pojazdu. 

4) Awaria – ustawiany w sytuacji gdy ZRM nie może podjąć działań, uruchamiany  

z powodu: 

a) awarii ambulansu, 

b) wypadku komunikacyjnego lub kolizji ambulansu, 

c) wymiany ambulansu, 

d) wymiany opon w ambulansie. 

Dodatkowo w grupie „Gotowość” dostępny jest status „Niegotowy” określający brak 
możliwości podjęcia zlecenia wyjazdu, ustawiany w momencie gdy ZRM nie jest w stanie 
gotowości do obsługi zlecenia wyjazdu z powodu: 

a) niepełnego składu ZRM, 

b) konieczności uzupełnienia niezbędnego sprzętu medycznego lub leków po 

zrealizowanym zleceniu wyjazdu, 

c) uszkodzenia lub dysfunkcji sprzętu medycznego, 

d) przejazdu ze szpitala (po przekazaniu pacjenta z dodatnim wynikiem badania na 

COVID-19) na miejsce dezynfekcji ambulansu. 

 

Brak statusu, który może być wybrany przez kierownika ZRM w sytuacji: 

1) przejazdu na dezynfekcję; 
2) przejazdu na mycie; 
3) przejazdu na tankowanie; 
4) konieczności zjazdu do miejsca stacjonowania celem zmiany składu ZRM; 
5) konieczności załatwienia potrzeb fizjologicznych przez członka ZRM; 
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oraz dodatkowo określającego przyczynę tymczasowej niegotowości zespołu np. w przypadku: 

6) uzupełniania sprzętu; 
7) uzupełniania leków; 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 

1 

Do listy statusów w MM ZRM w sekcji „Inne” należy dodać nowy status „Przywracanie 

gotowości”. Status ZRM ustawiany przez kierownika ZRM w momencie gdy ZRM musi 

wykonać czynności przywracające go do pełnej gotowości: 

1) przejazd na dezynfekcję;  

2) przejazd na mycie; 

3) przejazdu na tankowanie; 
4) uzupełnienie sprzętu; 

5) uzupełnienie leków; 

6) konieczności zjazdu do miejsca stacjonowania celem zmiany składu ZRM; 
7) konieczności załatwienia potrzeb fizjologicznych przez członka ZRM. 

 

 

W przypadku wybrania statusu „Przywracanie gotowości” powinien pojawić się 

komunikat o następującej treści: „Czy chcesz zmienić status na Przywracanie 

gotowości?” z możliwością wybrania odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Wybranie odpowiedzi 

„Tak” skutkuje zatwierdzeniem wyboru statusu oraz zamknięciem komunikatu. Wybranie 

odpowiedzi „Nie” skutkuje niezatwierdzeniem wyboru statusu oraz zamknięciem 

komunikatu. 
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Przykładowa grafika 

 

2 

Status „Przywracanie gotowości” może być wybrany w sytuacji kiedy ZRM znajduje się w 

statusie z grupy „Gotowość”, „Inne” oraz w statusach: „Przekazanie pacjenta”  

i „Powrót do bazy”. Status „Przywracanie gotowości” podlega takim samym 

mechanizmom jak status „Dezynfekcja”. 

 

3 

Dodanie parametru systemowego o nazwie: „MAKS_CZAS_PRZEKAZANIE_PACJENTA” 

określającego czas po jakim w Module Dyspozytora pojawi się notyfikacja o przekroczeniu 

czasu przebywania ZRM w statusie „Przekazanie pacjenta”. Domyślna wartość 

parametru: 15 minut. 

 

4 

Dodanie parametru systemowego o nazwie: 

„MAKS_CZAS_PRZYWRACANIE_GOTOWOSCI” określającego czas po jakim w Module 

Dyspozytora pojawi się notyfikacja o przekroczeniu czasu przebywania ZRM w statusie 

„Przywracanie gotowości”. Domyślna wartość parametru: 30 minut. 

 

5 

Dodanie parametru systemowego o nazwie: 

„MAKS_CZAS_PRZYWRACANIE_GOTOWOSCI_MZRM” określającego czas po jakim  

w Module ZRM pojawi się notyfikacja o przekroczeniu czasu przebywania ZRM w statusie 

„Przywracanie gotowości”. Domyślna wartość parametru: 30 minut. 

 

6 
Dodanie w Module Dyspozytora, Module Analityka, Module ZRM, Module Koordynatora, 

Module CO LPR, Module Mapa statusu „Przywracanie gotowości”. Status „Przywracanie 

gotowości” powinien podlegać takim samym mechanizmom jak status „Dezynfekcja”. 

 

7 
W Module Dyspozytora, ZRM w statusie „Przywracanie gotowości” podlega takim 

samym mechanizmom podpowiadania do zadysponowania w oknie „Dysponuj” 

analogicznie jak ZRM w statusie: „Dezynfekcja”. 



                                                    Specyfikacja modyfikacji: 22/2022/SWDPRM wersja 1.0 
                                   

 
10 

 

 

8 

Dodanie nowej ikony statusu ZRM „Przywracanie gotowości” oraz implementacja w we 

wszystkich modułach SWD PRM, których dotyczy opisywana modyfikacja. Proponowany 

wygląd ikony analogicznie jak załączony poniżej lecz w kolorze pomarańczowym. 

 

 

9 

Dodanie w Module Dyspozytora notyfikacji o przekroczeniu czasu przebywania ZRM  

w statusie „Przekazanie pacjenta”. Mechanizm działania notyfikacji musi być analogiczny 

jak dotychczasowo zaimplementowane mechanizmy notyfikacji o przekroczeniu czasu 

przebywania ZRM w danym statusie. 

 

10 

Dodanie w Module Dyspozytora notyfikacji o przekroczeniu czasu przebywania ZRM  

w statusie „Przywracanie gotowości”. Mechanizm działania notyfikacji musi być 

analogiczny jak dotychczasowo zaimplementowane mechanizmy notyfikacji  

o przekroczeniu czasu przebywania ZRM w danym statusie. 

 

11 

Dodanie w Module ZRM notyfikacji o przekroczeniu czasu przebywania ZRM  

w statusie „Przywracanie gotowości”. Mechanizm działania notyfikacji powinien polegać 

na tym aby po czasie ustawionym w parametrze systemowym 

„MAKS_CZAS_PRZYWRACANIE_GOTOWOSCI_MZRM”, system wygenerował w MZRM 

notyfikację oraz okno z informacją: „Przekroczono czas przebywania ZRM w statusie 

„Przywracanie gotowości”!” i przyciskiem „OK”. Pojawienie się okna musi skutkować 

również wygenerowaniem dźwięku analogicznie jak przy aktualizacji danych zdarzeniu. 

Wciśnięcie przycisku „OK” powoduje zamknięcie okna z notyfikacją. 

 

Przykładowa grafika 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Dodanie nowego statusu ZRM „Przywracanie gotowości” w Module ZRM, Module 

Dyspozytora, Module Analityka, Module Koordynatora, Module CO LPR, Module Mapa. 
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    ZMIANY PO STRONIE MODUŁU RAPORTOWEGO SWD PRM1 

NR Opis 

1 Modyfikacja raportów predefiniowanych uwzględniających nowy status „Przywracanie 

gotowości”. 

Katalog Raporty ZRM: 

1) Raport 6 – ZRM 4a - w zakresie dodania statusu „Przywracanie gotowości”  

w wynikach raportu; 

2) Raport 7 – ZRM 4b - w zakresie dodania statusu „Przywracanie gotowości”  

w wynikach raportu. 

 

                                                           
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. 


