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Program prezentacji 

1. Czym jest SWD PRM? 

2. Dla kogo? 

3. Dlaczego? 

4. Wyzwania i efekty 

5. SWD PRM – podstawowe funkcjonalności  

6. SWD PRM – podział zadań 

7. SWD PRM - aplikacja 

8. Wdrożenie SWD PRM – etapy i stan obecny 

9. Rozbudowa i modyfikacje SWD PRM wersji 2.0 
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Czym jest SWD PRM? 

 

 

 

 kluczowe ogniwo w systemie powiadamiania              

o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

 

 jednolity w skali kraju system teleinformatyczny, 

 

 narzędzie wspierające działania związane z obsługą 

powiadomień o zdarzeniach i przekazanych z CPR 

zgłoszeń alarmowych do osób znajdujących się           

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.  
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Dla kogo? 

 

 

 

 Pacjent 

 

 Dyspozytorzy medyczni 

 

 Zespoły Ratownictwa Medycznego 

 

 Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego 

 

 Urząd Wojewódzki 

 

 Ministerstwo Zdrowia 
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Dlaczego? 
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polepszenie sposobu planowania  

i organizacji systemu PRM 

efektywne zarządzanie dostępnymi 

siłami i środkami 

skrócenie czasu oczekiwania na 

pomoc 
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Wyzwania i efekty 

 

 

 skrócenie czasu dotarcia zespołów ratownictwa 

medycznego do osoby będącej w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, 

 

 poprawa zarządzania informacją dotyczącą 

ratowania życia i zdrowia obywateli, 

 

 zapewnienie sprawnego przekazywania danych 

pomiędzy służbami ratownictwa i porządku 

publicznego, 
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Wyzwania i efekty 

 

 
 rozwój systemu ratownictwa medycznego w oparciu 

o nowoczesne technologie teleinformatyczne, 

 

 dostarczenie rzeczywistych danych dotyczących 

funkcjonowania systemu PRM w kraju – pierwszy 

raz od jego powstania w oparciu o identyczne 

kryteria. 
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Administratorem technicznym SWD PRM jest minister 

właściwy ds. administracji publicznej (utrzymanie i obsługa 

techniczna) do 31 grudnia 2018 r., po tym czasie Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. 

 

Administratorem biznesowym SWD PRM jest minister 

właściwy ds. zdrowia (zakres merytoryczny). 

SWD PRM – podział zadań 
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SWD PRM – integracja z systemami zewnętrznymi 

 SI CPR – System Informatyczny Centrów Powiadamiania Ratunkowego - 

wymiana danych pomiędzy systemami, w tym pośrednia komunikacja z SWD Policji 

i PSP, 

 UMM – Uniwersalny Moduł Mapowy - źródło referencyjnych danych mapowych, 

pozwala na prezentację wybranych obiektów istniejących w systemie, w tym 

pozycjonowanie ZRM, 

 PZŁ – Podsystem Zintegrowanej Łączności - przekazywanie połączeń głosowych,    

w tym wyświetlenie formatki skojarzonej z połączeniem telefonicznym,  

 PLI CBD – Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych -  

dostarcza danych o lokalizacji dzwoniącego, 

 Automapa – bieżąca nawigacja przeznaczona kierowcy zespołu ratownictwa 

medycznego, w celu dotarcia do miejsca zdarzenia. 
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SWD PRM – aplikacja 

 Moduł Administratora 

 Moduł Dyspozytora 

 Moduł Stacjonarny ZRM 

 Moduł Mobilny ZRM 

 Moduł Planisty 

 Moduł Raportowy 

 Moduł Analityka 
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SWD PRM – obsługa procesów biznesowych 

 moduł dyspozytora: przyjmowanie i aktualizacja zgłoszenia, dysponowanie ZRM, 

monitorowanie sił i środków, monitorowanie zgłoszeń, funkcjonalność dla lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego, 

 moduł stacjonarny i mobilny dla ZRM: zgłoszenie gotowości ZRM do podjęcia 

działań, podjęcie zdarzenia, obsługa zdarzenia, przygotowanie i wydruk karty 

medycznych czynności ratunkowych, rejestrowanie statusów ZRM, nawigacja – 

ustalenie trasy dojazdu ZRM do zdarzenia, 

 moduł administratora i planisty: administrowanie globalnymi ustawieniami SWD 

PRM, danymi słownikowymi (dyspozytornie medyczne, rejony operacyjne, 

użytkownicy, stacje dostępowe itp.), planowanie grafików pracy zarówno 

dyspozytorów medycznych, jak i pracowników ZRM, zastępstwa, 

 moduł analityczno-raportowy: generowanie raportów predefiniowanych 

i swobodnych na podstawie danych znajdujących się w systemie, eksport danych 

z systemu na potrzeby analiz i przekazywania do innych systemów np. do Systemu 

Informacji Medycznej (w przyszłości). 
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SWD PRM – podstawowe funkcjonalności 

 przyjęcie zgłoszeń alarmowych z centrum powiadamiania ratunkowego i powiadomień o zdarzeniach 

kierowanych na numer alarmowy 999, 

 rejestrowanie zdarzeń medycznych, 

 prezentacja miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa 

medycznego, 

 dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego (ZRM), 

 monitorowanie oraz zarządzanie siłami i środkami, jakimi dysponuje Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

 komunikacja pomiędzy członkami ZRM a dyspozytorami medycznymi i wojewódzkimi koordynatorami 

ratownictwa medycznego, 

 prowadzenie dokumentacji medycznej (karty zlecenia wyjazdu – KZW, karty medycznych czynności ratunkowych 

– KMCR, księgi dysponenta ZRM), 

 obsługa sytuacji wyjątkowych, a w przypadku wystąpienia awarii – zastępowalność poszczególnych dyspozytorni 

medycznych. 
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SWD PRM – Moduł Administratora 
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SWD PRM – Moduł Dyspozytora 
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SWD PRM – Moduł Dyspozytora 
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SWD PRM – Moduł Dyspozytora 
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SWD PRM – Moduł Stacjonarny ZRM 
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SWD PRM – Moduł Stacjonarny ZRM 
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SWD PRM – Moduł Mobilny ZRM 

20 



SWD PRM – Moduł Mobilny ZRM 
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SWD PRM – Moduł Mobilny ZRM 
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SWD PRM – Moduł Planisty 
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SWD PRM – Moduł Raportowy 
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SWD PRM – Moduł Raportowy 
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Etapy wdrożenia 

 

 

 I – rozpoczęcie koncentracji DM w oparciu o  SWD PRM    

w województwach, które nie zrealizowały zadania 

 

 II – uruchomienie SWD PRM w małych skoncentrowanych 

DM, które nie posiadały lokalnego systemu lub posiadały 

słabo rozwinięte lokalne systemy 

 

 III - uruchomienie SWD PRM w dużych, 

wielostanowiskowych skoncentrowanych DM, które 

posiadały rozwinięte lokalne systemy 

 

 IV – uruchomienie zastępowalności dyspozytorni 

medycznych 
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  Wdrożenie SWD PRM wersja 1.0 

 

16 stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego 

 42 dyspozytorni medycznych  

1552 zespołów ratownictwa medycznego 

 

 

WYGASZONO: 296 dyspozytorni medycznych  
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SWD PRM wersja 2.0 

 10 listopada 2015 roku - Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

powołania Zespołu do spraw rozwoju Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. Urz. MZ. 

Nr 77) 

Najważniejsze zmiany:  

 budowa i wdrożenie Modułu Sprawozdawczości do NFZ,  

 integracja z systemem łączności telefoniczno-radiowej z wykorzystaniem 

dowolnej technologii, 

 umożliwienie zadysponowania lotniczych ZRM przez dyspozytora medycznego    

z poziomu SWD PRM,  

 połączenie lotniczych ZRM do algorytmu dysponowania ZRM przez dyspozytora 

medycznego, moduł planisty (w tym grafiki pracy),  
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Najważniejsze zmiany :  

 automatyzacje w wypełnianiu KMCR – np. powiązanie ICD9 z zaznaczeniem 

    czynności na KMCR, 

 dodatkowe raporty predefiniowane,  

 moduł apteka,  

 możliwość teletransmisji bieżących parametrów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) 

    do miejsca docelowego transportu chorego, 

 możliwość obsługi wyjazdów ZRM na ćwiczenia,  

 inne. 

SWD PRM wersja 2.0 

29 



Dziękuję za uwagę 
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