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HISTORIA ZMIAN 

Nr wersji Data Opis Autor 

0.1 2021-11-04 Utworzenie dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.1 2022-01-21 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Tomasz Draczyński 

0.1 2022-01-21 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Łukasz Sasin 

0.1 2022-01-21 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Jakub Czarski 

0.2 2022-01-24 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Jakub Czarski 

0.3 2022-06-08 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.3 2022-06-08 Weryfikacja dokumentu i dodanie uwag. Łukasz Sasin 

0.4 2022-06-20 Modyfikacja dokumentu. Kamil Chądzyński 

0.4 2022-06-20 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Kamil Kolczyński 

0.5 2022-06-23 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.5 2022-06-23 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.5 2022-06-23 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Jolanta Dzieślewska 

0.6 2022-06-27 Weryfikacja, modyfikacja i zgłoszenie uwag. Mateusz Komza 

0.7 2022-06-28 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.7 2022-06-28 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Paweł Bąkała 

0.8 2022-06-29 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.8 2022-06-29 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Kamil Kolczyński 

0.8 2022-07-01 Weryfikacja dokumentu i zgłoszenie uwag. Jolanta Dzieślewska 

0.9 2022-07-04 Modyfikacja dokumentu zgodnie z uwagami. Kamil Chądzyński 

0.8 2022-07-04 Weryfikacja i akceptacja dokumentu. Jolanta Dzieślewska 

0.9 2022-07-04 Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja dokumentu. Mateusz Komza 

1.0 2022-07-07 

Przekazanie dokumentu do uzgodnień  

z Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM  

z terminem zgłaszania uwag  

do 17 lipca 2022 r. – tryb obiegowy. 

Mateusz Komza 
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WSTĘP 
 

CEL PROJEKTU 

 
Wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) dających możliwość zaimportowania do SWD PRM zeskanowanej 
wersji dokumentacji medycznej, która powstała w postaci papierowej w czasie awarii lub innej 
niedostępności systemu po produkcyjnym wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej  
w SWD PRM. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  
i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) wprowadziło obowiązek posiadania 
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Dysponenci zespołów ratownictwa 
medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego mogą prowadzić 
dokumentację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015  r. 
w  sprawie rodzajów, zakresu i  wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz.  U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej zobowiązane są wszystkie podmioty 
wykonujące działalność leczniczą. Dokumentacja klasyczna (papierowa) jest dopuszczalna 
wyłącznie wtedy, jeśli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne 
uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) dokument prowadzony  
w jednej z postaci, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. W związku z czym 
podczas awarii lub niedostępności SWD PRM, dokumentacja medyczna powinna zostać 
przepisana do systemu. Przepisanie dokumentu jest również istotne z uwagi na przekazywanie 
danych do Systemu Informacji Medycznej oraz sprawozdawczość świadczeń do Oddziałów 
Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zgodnie z art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 830, 974) dodanym przez art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia  
w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz.1493) możliwa jest  
tzw. digitalizacja dokumentacji medycznej. 

Dokumentacja papierowa utworzona na skutek awarii może zostać zdigitalizowana poprzez 
sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do 
potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. 
Dokument powstały w wyniku digitalizacji jest równoważny z oryginałem. Podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poinformować pacjenta, którego dokumentacja została 
zdigitalizowana, o tym fakcie oraz o możliwości odbioru postaci papierowej we wskazanym 
terminie, który nie może być krótszy niż rok od dnia przekazania informacji. W przypadku 
nieodebrania dokumentacji papierowej mimo przekazania informacji o istnieniu takiej 
możliwości usługodawca może zniszczyć papierową dokumentację w sposób uniemożliwiający 
identyfikację pacjenta. 
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Mając na uwadze fakt, że w trakcie „przepisywania” z papierowej wersji dokumentacji 
medycznej do SWD PRM, może teoretycznie dojść do pomyłki czy błędu, lub w razie wątpliwości 
(prokuratury, rodziny poszkodowanego itd.) nie będzie możliwości weryfikacji poprawności 
przepisanych danych. W związku z powyższym,  możliwe będzie dodawanie jako „załącznika” 
skanu pierwotnej wytworzonej karty papierowej do dokumentacji medycznej przepisanej do 
SWD PRM. 

Wyżej wymienione stanowi realizacje postanowień ze spotkania KCMRM z MZ zgodnie z notatką 
ze spotkania w sprawie przekazywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci 
elektronicznej (DME) do podmiotu leczniczego oraz przygotowanie do przejścia na elektroniczną 
dokumentację medyczną (EDM) z dnia 29 marca 2021 r.  

 

 

PRODUKT ZLECENIA 

 Dodanie możliwości importu skanów papierowej wersji dokumentacji medycznej. 

 

MODUŁ 

 
Moduł Analityka. 

 

PRIORYTET 

 
2 
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

 
SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Skrót Użyte pojęcie Opis 

KZW 
Karta Zlecenia 

Wyjazdu 

Dokumentacja medyczna tworzona przez dyspozytora 

medycznego wysyłającego, stanowiąca potwierdzenie 

dyspozycji wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 666). 

KZW 
(LZRM) 

Karta zlecenia wylotu 

Dokumentacja medyczna indywidualna dotycząca 

poszczególnego pacjenta korzystającego ze świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez LZRM, prowadzona przez 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524 z późn. zm.), 

uzupełniana przez lekarza lotniczego zespołu ratownictwa 

medycznego. 

KZT 
Karta zlecenia 

transportu 

Dokumentacja wewnętrzna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

tworzona w CO LPR, stanowiąca potwierdzenie dyspozycji 

wylotu LZRM/SZT do lotniczego transportu sanitarnego 

LZRM 
Lotniczy zespół 

ratownictwa 
medycznego 

Lotniczy zespół ratownictwa medycznego. ZRM, o którym mowa 

w art. art. 37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o  Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, 2459,  

z 2022 r. poz. 974). 

PDF 
Portable document 

format  

Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania 

treści tekstowo-graficznych, stworzony przez firmę Adobe 

Systems. 

PDF/A 
Portable document 

format  

Zgodnie z normą ISO 19005-1, PDF/A jest pochodną PDF, która 
"oferuje mechanizm przedstawiania dokumentów 
elektronicznych w sposób, który zachowuje ich wygląd w czasie, 
niezależne od narzędzi i systemu użytego do tworzenia, 
przechowywania lub renderowania plików." Oznacza to, że 
przechowywane PDFy muszą być samowystarczalne. PDF/A 
osiąga samowystarczalność przez osadzenie informacji (treść, 
kolor, czcionki, obrazy, tekst, itp.) potrzebnych do wyświetlania 
dokumentu, wewnątrz tego dokumentu. Innymi słowy, PDF/A 
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nie wymaga żadnych dodatkowych zewnętrznych informacji, aby 
został prawidłowo wyświetlony. Jednakże, dla osiągnięcia 
samowystarczalności tego formatu, muszą zostać wyłączone 
niektóre funkcje dozwolone w standardowych plikach PDF, takie 
jak filmy, dźwięk i przezroczystość. 

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, 2459, z 2022 r. poz. 974.) 

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. 

 Użytkownik 
Osoba z zadeklarowanymi rolami systemowymi danego modułu 

SWD PRM. 
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OPIS ZMIAN 
 

    PRZEDMIOT ZMIANY 

 
Przedmiotem zmiany jest dodanie możliwości zaimportowania do SWD PRM zeskanowanej 
wersji dokumentacji medycznej, która powstała w postaci papierowej w czasie awarii lub innej 
niedostępności systemu po produkcyjnym wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej  
w SWD PRM. 

    STAN PRZED ZMIANĄ  

 
Obecnie nie ma funkcjonalności umożliwiającej zaimportowanie skanu dokumentacji medycznej 
do SWD PRM. 

    OPIS MODYFIKACJI  

 NR Opis 

 

1 

W Module Analityka należy dodać możliwość importu pliku z rozszerzeniem *PDF 

zawierającego dokumentację medyczną. Maksymalny rozmiar pliku możliwy do importu 

będzie określany parametrem systemowym w Module Administratora, domyślnie 

zostanie ustawiony na 5 MB. Przy próbie zaimportowania większego pliku powinien 

pojawić się komunikat informujący o zbyt dużym rozmiarze pliku. 

Podczas importu pliku PDF system powinien automatycznie dokonywać konwersji pliku 

do formatu PDF/A. 

Import powinien być przeprowadzany w zakładce „Zamknięte dokumenty” poprzez 

dodanie opcji „Importuj dokument” w menu kontekstowym, wyświetlanym po kliknięciu 

prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu. Importować dokument będzie można 

tylko do konkretnego - wybranego KZW, KZW LZRM lub KZT w Module Analityka. 

 

 

1 Widok przykładowego menu kontekstowego Modułu Analityka dla analityka dysponenta 
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Na liście wyników powinna być prezentowana informacja w postaci piktogramu 

dokumentu czy zostały zaimportowane skany dokumentów.  

 

2 Widok zakładki Zamknięte dokumenty z wizualizacją skanu dokumentu 

 

3 Widok piktogramu wprowadzonego skanu dokumentu 

Dodatkowo analityk powinien mieć możliwość podglądu – wyświetlenia zeskanowanego 

dokumentu z poziomu aplikacji. Powinna być również możliwość pobrania oraz usunięcia 

dokumentu który został zaimportowany. 

System powinien zapisywać informacje o: 

1) dacie i godzinie wykonania operacji (dodanie, usunięcie, pobranie skanu); 

2) danych użytkownika (login, imię i nazwisko); 

3) nazwie pliku; 

4) wersji KMCR lub KM do której dodawany jest plik; 

5) rodzaju operacji: 

a) dodanie skanu, 

b) usunięcie skanu, 

c) pobranie skanu; 

Ww. dane powinny być dostępne w Module Analityka do podglądu w postaci szczegółów 

importu zapisywanych dla każdego KZW, KZW LZRM lub KZT osobno. Szczegóły importu 

powinny się wyświetlać po wybraniu ikony piktogramu skanu dokumentu.  
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Z poziomu okna „Szczegóły importu” powinna być możliwość dodania skanu, usunięcia 

skanu, pobrania skanu. Dodatkowo Analityk KCMRM powinien mieć również opcje 

przywrócenia usuniętego skanu.  

 

2 

Operacja usunięcia skanu dokumentu wywołana w Module Analityka nie będzie 

powodowała całkowitego usunięcia pliku z instancji object storage. Skasowanie lub 

ukrycie dokumentu odbędzie się jedynie w formie funkcjonalnej aplikacji co nie przeniesie 

się na zasób i nie wpłynie na sam dokument oraz na jego metadane w object storage.  

W Module Analityka nadawana będzie jedynie flaga usunięte, a skan dokumentu nie 

będzie dostępny do pobrania oraz podglądu.  

Analityk KCMRM powinien mieć możliwość przywrócenia usuniętego dokumentu. Po 

przywróceniu skan dokumentu znowu będzie widoczny w Module Analityka. 

 

3 

Na liście filtrów należy dodać filtr umożliwiający wyszukanie KZW, KZW LZRM lub KZT do 

których zostały zaimportowane skany dokumentów. 

 

4 Widok filtra Skan dokumentu 

Na liście wyników należy dodać kolumnę informującą o tym czy dane KZW, KZW LZRM lub 

KZT posiada lub nie posiada załączonego skanu dokumentacji.  

 

4 

Operacje dodawania, usunięcia, pobrania czy wyświetlenia zeskanowanych dokumentów 

powinny być dostępne zgodnie z uprawnieniami systemowymi Modułu Analityka: 

1) Analityk KCRM – dostęp do wszystkich operacji; 

2) Analityk MZ – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów; 

3) Analityk wojewódzki – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów na 

poziomie województwa; 

4) Analityk dysponenta Lidera – dostęp do wszystkich operacji (bez przywrócenia 

usuniętego dokumentu) na poziomie własnego podmiotu; 

5) Analityk dysponenta Współrealizatora/Podwykonawcy – dostęp do wszystkich 

operacji (bez przywrócenia usuniętego dokumentu) na poziomie własnego 

podmiotu; 

6) Analityk dysponenta LPR – dostęp do wszystkich operacji (bez przywrócenia 

usuniętego dokumentu) na poziomie własnego podmiotu; 

7) Lekarz koordynator – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów na 

poziomie własnego podmiotu. 
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5 

Skany dokumentów w postaci plików PDF/A powinny być przechowywane w object 

storage udostępnionym przez Zamawiającego, tym samym w bazie danych będzie istniał 

tylko link do danego dokumentu, a nie on sam.  

Baza danych powinna przetrzymywać informację o dokumencie umożliwiające jego 

optymalne wyszukanie. Informacje o plikach zawarte w bazie danych powinny być 

tożsame z metadanymi opisu obiektu na object storage. 

W celu optymalizacji struktury wszelkie dane w ramach tego RFC będą przechowywane  

w co najmniej wydzielonym schemacie bazy danych.    

Wykonawca powinien opracować niezbędne mechanizmy pozwalające na realizacje  

ww. funkcjonalności. 

    OCZEKIWANY REZULTAT 

 NR Opis 

 1 Dodanie możliwości importu, podglądu, pobierania oraz usuwania skanów pdf 

dokumentów medycznych. 

 2 Dodanie filtra umożliwiającego wyszukanie KZW, KZW LZRM lub KZT, do których zostały 

zaimportowane dokumenty medyczne wraz z informacją na liście wyników. 

 3 Przechowywanie skanów dokumentów w object storage, a w bazie danych, wydzielonym 

schemacie jedynie informacji o dokumencie umożliwiających jego optymalne wyszukanie.   

    ZMIANY PO STRONIE MODUŁU RAPORTOWEGO SWD PRM1 

 NR Opis 

 1 Aktualizacja widoków dostępnych w raportach swobodnych o nowy atrybut umożliwiający 

wyszukanie KZW, KZW LZRM lub KZT, do których dodano skan dokumentacji medycznej. 

 

                                                           
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. 


