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Bydgoski System Wspomagania Dowodzenia zastosowany 
przez Pogotowie Ratunkowe

Command Support System used by the Ambulance Service in Bydgoszcz

Krzysztof Dobosz1–3, A–G, Marcin Podleśny3, C–E, Jan rzepecKi3, C–E, Paweł rajewski4, C–E

1 Poradnia ogólna Przychodni rejonowej „ogrody” w Bydgoszczy
2 wydział Zdrowia Publicznego Bydgoskiej szkoły wyższej
3 wojewódzka stacja Pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy
4 oddział chorób wewnętrznych i nefrologii wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego w Bydgoszczy

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. system opieki zdrowotnej składa się z wielu wzajemnie powiązanych elementów, które wspólnie od-
działując, wpływają na stan zdrowia całej populacji. w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia do pierwszego kontaktu 
między pacjentem a systemem opieki zdrowotnej dochodzi w pogotowiu ratunkowym. 
Materiał i metody. opis funkcjonowania Państwowego ratownictwa Medycznego (PrM) w Bydgoszczy po wprowadzeniu  
w 2008 r. programu komputerowego Bswd (Bydgoski system wspomagania dowodzenia). 
Wyniki. Praca opisuje wdrożony do użycia autorski model organizacji i zarządzania oparty na zaawansowanych technolo-
giach informatycznych. 
Wnioski. Bswd kompleksowo wspomaga działalność wsPr w Bydgoszczy.
Słowa kluczowe: pogotowie ratunkowe, dane podstawowe i statystyka w pogotowiu ratunkowym, administracja i dostępność 
opieki zdrowotnej, system wspomagania dowodzenia, organizacja i zarządzanie karetkami pogotowia ratunkowego, inżynie-
ria procesów informatycznych.

Background. Health organization system is a composition of many related parts, whose cooperation affect the 
health of the entire population. in case of  health or life emergency the first contact of a patient with  health care system takes 
place in emergency ambulance service. 
Material and methods. a description of a model emergency medical service in Bydgoszcz after 2008 when a computer pro-
gram called Bswd was first used. 
Results. This article describes Bswd – a new idea scheme to support lead ambulances. it is an iT system aid for administration 
and organization in emergency ambulance service. 
Conclusions. Bswd is an iT system which comprehensively support emergency ambulance service in Bydgoszcz.
Key words: emergency ambulance service, emergency medical services statistics & numerical data, health services accessibil-
ity & administration, command support system, ambulance organization & administration, informatics processes engineering.

Streszczenie

Summary

Wstęp
system opieki zdrowotnej składa się z wielu wzajem-

nie powiązanych elementów, które wspólnie oddziałując, 
wpływają na stan zdrowia całej populacji. Z definicji do 
pierwszego kontaktu między pacjentem a tym systemem 
dochodzi codziennie w Podstawowej opiece Zdrowotnej 
(PoZ) oraz w Pogotowiu ratunkowym (Pr). naczelnym 
zadaniem Pr jest niesienie pierwszej pomocy w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto Pr prowadzi 
ambulatoria, zapewnia transport chorych, wykonuje dzia-
łalność edukacyjno-szkoleniową i inne aktywności zgodnie 
z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym. 

Materiał i metody
opis funkcjonowania modelu Państwowego ratownic-

twa Medycznego (PrM) po wprowadzeniu w 2008 r. Byd-
goskiego systemu wspomagania dowodzenia (Bswd) na 
podstawie danych wojewódzkiej stacji Pogotowia ratun-
kowego (wsPr).

Wyniki
w wojewódzkiej stacji Pogotowia ratunkowego w Byd-

goszczy działa obecnie 5 zespołów specjalistycznych – s – 

oraz 11 zespołów podstawowych – P – rozlokowanych na 
terenie Bydgoszczy oraz w solcu kujawskim. stacjonujemy 
na ul. ks. Markwarta 8, ul. ks. schulza 5, ul. słowiańskiej 
7, ul. wojska Polskiego 65, ul. Glinki 86, ul. Grunwaldz-
kiej 138, ul. Produkcyjnej 5, ul. Grudziądzkiej 9–15, ul. 
Fordońskiej 136 oraz w solcu kujawskim, na ul. Toruńskiej 
8. administracja wsPr mieści się od 2004 r. w budynku 
przy ul. Produkcyjnej 13 (ryc. 1). Poniżej opisano autorskie 
oprogramowanie Bswd systemowo obsługuje pracę wsPr. 

Bswd składa się z kilku modułów: 
(oprogramowanie dyspozytorskie wraz z zintegrowa-

nym modułem mapowym połączonym z odbiornikami GPs 
oraz bazami mapowymi Gis, modułu archiwizacji rozmów, 
modułu uzupełniania danych zleceń, modułu apteki i cen-
tralnej dystrybucji leków (oddzielne moduły dla dyspozytor-
ni karetek systemowych i karetek „r” świadczących odpłat-
ny transport medyczny) 
1. Modułu nadzorczego w karetkach systemowych i ko-

mercyjnych. 
2. Modułu rachunkowości i księgowości. 
3. Modułu płacowo-kadrowego. 
4. elektronicznego obiegu dokumentów i sieci wewnętrz-

nej intranet. 
5. Modułu kontroli i zarządzania. 
6. Modułu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp i p.

poż. 
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Bydgoski system wspomagania dowodzenia (zwany 
dalej Bswd) jest modułowym oprogramowaniem global-
nie wspomagającym działalność wsPr. system tworzo-
no w oparciu o anglosaskie, niemieckie i amerykańskie 
[1–5] doświadczenia uwzględniając lokalne uwarunko-
wania i praktyczne doświadczenie wsPr. Ponieważ sys-
tem Bswd tworzyli polscy informatycy we współpracy 
z praktykami z wsPr, stąd wszelkie komendy, kwerendy 
i zaawansowane opcje obsługi, w tym ukryte, dostępne są 
dla użytkowników z danego poziomu dostępu (pełen do-
stęp do wszystkich danych i opcji ma tylko dyrektor jako 
główny administrator systemu, co zapobiega wypływowi 
wrażliwych danych z administracji) w języku polskim i od-
powiadają polskim wymaganiom prawnym i nazewnictwu 
również z zakresu bhp, rachunkowości, spraw kadrowych 
i płacowych [5].

dzięki modułowej budowie można go łatwo przystoso-
wać do potrzeb konkretnego ZoZ-u (podmiotu gospodar-
czego) nie tracąc nic z funkcjonalności Bswd. 

Oprogramowanie dyspozytorskie 

w celu poprawy jakości obsługi wezwań alarmowych, 
w wojewódzkiej stacji Pogotowia ratunkowego w Byd-
goszczy zostały wdrożone programy pomagające dyspo-
zytorom w procesie przyjmowania zgłoszeń alarmowych, 
poprawy obsługi zlecenia, jak również nadzoru nad pracą 
zespołów ratownictwa medycznego. Podstawowym progra-
mem, którym posługują się dyspozytorzy, jest oprogramo-
wanie administracyjne funkcjonujące pod nazwą dyspozy-
tor.jps, które wraz ze zintegrowanym modułem mapowym 
połączono z siecią odbiorników GPs zainstalowanych 
w ambulansach. 

aplikacja dyspozytorska (schemat na ryc. 2) ma na celu 
ujednolicenie przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytorów 
pogotowia ratunkowego jak również skrócenie czasu jego 
realizacji oraz kontrolę obsługi zlecenia na każdym jego 
etapie. Zasada jednokrotności wprowadzania danych po-
woduje, iż dyspozytorzy mogą skupić uwagę na przebie-
gu obsługiwanych zleceń. Przyjęcie zgłoszenia następuje 
w systemie online, system podpowiada dyspozytorowi naj- 
bliższy zdarzeniu wolny zespół oraz lokalizuje telefon zgła-
szającego jednocześnie tworząc bazę danych zgłoszeń fał-
szywych. osoba przyjmująca wprowadza wymagane dane 
do systemu, po czym następuje zadysponowanie zespołu 
przez wybranie odpowiedniego ambulansu, a resztę czyn-
ności system wykonuje automatycznie powiadamiając za-
dysponowany zespół za pomocą: 
1) drukarki alarmowej na podstacjach (wydruk karty zle-

cenia) połączonej z siecią wewnętrzną wsPr – tzw. 
intranetem, 

2) wysyłania sms-ów z treścią zlecenia na telefony komór-
kowe członków zespołu (każdy z członków zespołu 
posiada oddzielny telefon, co zapobiega problemom 
z rozładowaniem baterii, awarią telefonu lub zainfeko-
wanie go wirusami), 

3) wysyłania na bezprzewodowy terminal w pojeździe 
specjalnie zakodowanych kryptograficznie danych zle-
cenia (w sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość sko-
rzystania z łączności radiowej, niestety specyfika tego 
rodzaju łączności nie umożliwia zabezpieczenia taj-
ności przesyłanych danych osobowych pacjenta oraz 
wrażliwych informacji na temat jego stanu zdrowia. 
dlatego też, aby uniemożliwić ewentualny podsłuch 
system ten jest wyłącznie utrzymywany w gotowości 

Rycina 1. rozmieszczenie ambulansów wsPr
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do działania, ale w praktyce nie jest wykorzystywany, 
ze względu na niezgodność zabezpieczeń kanału in-
formacji z wymaganiami normy iso dotyczącej bez-
pieczeństwa informacji). 

Bswd jest systemem, który rozdziela działanie karetek 
systemowych („s”, „P”) udzielających pomocy (medycznych 
czynności ratunkowych) oraz wykonujących m.in. transport 
chorego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (część 
tzw. medycznych czynności ratunkowych – świadczenia 
opieki zdrowotnej w celu ratowania osoby w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego – art. 3 Ustawy o PrM) od kare-
tek wykonujących komercyjny transport medyczny (karetki 
typu „r”). w wsPr w Bydgoszczy istnieją dwie różne dys-
pozytornie: jedna (numery alarmowe 999 lub 112) znajduje 
się w cPr (centrum Powiadamiania ratunkowego), druga 
natomiast dla usług świadczonych komercyjnie znajduje się 
w zupełnie innym miejscu, inne osoby ją obsługują, prośbę 
o karetkę kieruje się też pod inny niż alarmowy numer tele-
fonu. obie dyspozytornie posiadają dostęp do oprogramo-
wania dyspozytorskiego i modułu mapowego, obie mogą 
śledzić w trybie rzeczywistym drogę swoich karetek (dyspo-
zytornia w cPr ma dostęp tylko do karetek systemowych, 
dyspozytornia komercyjna tylko do karetek komercyjnych). 
Zapobiega to wykorzystywaniu karetek systemowych do 
wykonywania transportów medycznych, co jest działalno-
ścią komercyjną. Zgodnie z Ustawą o PrM karetki syste-
mowe mogą być wykorzystywane do transportu chorego 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 3), jako czę-
ści medycznych czynności ratunkowych do najbliższego, 
pod względem czasu dotarcia, sor-u (szpitalnego oddzia-
łu ratunkowego) lub do jednostki wyspecjalizowanej, co 
oznacza, że chorego przewozi się do najbliższego szpitala 
z wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie (art. 44 i 45 Usta-
wy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym ratownictwie 
Medycznym). 

elastyczność Bswd wyraża się m.in. w łatwości inte-
gracji z systemami zewnętrznymi, w tym z systemem cen-
tralowym Urzędu Miasta. Bswd pozwala na eksport da-

nych w dowolnie ogólnie przyjętym formacie do każdego 
odbiorcy, który tego oczekuje, np. Urzędu wojewódzkiego. 
a dzięki sporej automatyzacji, m.in. również w postaci au-
tomatycznego wysyłania zleceń wyjazdu i wprowadzania 
online przyjmowanych zleceń, skraca się czas dyspozycji. 

czas dojazdu jest liczony od przyjęcia zgłoszenia do 
przyjazdu na miejsce wezwania, a więc w ten czas wlicza-
ny jest czas dyspozycji (liczony od przyjęcia wezwania do 
zadysponowania zespołu), czas reakcji zespołu (liczony od 
zadysponowania do wyjazdu) oraz czas samej jazdy (od 
wyjazdu do przybycia na miejsce wezwania). 

dzięki modułowi mapowemu powiązanemu z aplikacją 
dyspozytorską dyspozytor widzi, które zespoły są najbliżej 
miejsca zdarzenia, jednocześnie system podpowiada naj-
bliższą lokalizację zespołu, co pozwala racjonalnie i szyb-
ko wykorzystywać karetki systemu, a co za tym idzie osią-
gać szybkie czasy dojazdu do miejsca zdarzenia. Podczas 
realizacji zlecenia dyspozytor monitoruje cały czas jego 
przebieg przez śledzenie na mapie zadysponowanego ze-
społu wraz z jego parametrem prędkości oraz zmian odpo-
wiednich statusów obsługi. czasy dotyczące obsługi zleceń 
są czasami rzeczywistymi zapisywanymi automatycznie 
przez system. 

w wojewódzkiej stacji Pogotowia ratunkowego 
w Bydgoszczy od 2008 r. funkcjonuje system Zarządzania 
jakością w oparciu o wymagania normy 9001:2008 w za-
kresie świadczenia usług ratownictwa medycznego i trans-
portu sanitarnego oraz zabezpieczenia imprez masowych. 
dnia 20.07.2011 r. uzyskano ponowną certyfikację w wy-
żej wymienionym zakresie (certyfikat no. 3941). świad-
czenia usług ratownictwa medycznego udzielane są z dużą 
dbałością o ich jakość w aspekcie bezpieczeństwa pacjen-
ta z ścisłym respektowaniem jego praw z zastosowaniem 
aktualnej wiedzy medycznej oraz z zachowaniem bezpie-
czeństwa informacji i poufności przetwarzanych danych. 
w 2010 r. wsPr wdrożyło system Zarządzania Bezpie-
czeństwem informacji. w wyniku tego działania uzyskano 
w dniu 14.05.2010 r. certyfikat (HU10/4946) na zgodność 

Rycina 2. schemat oprogramowania dyspozytorskiego i zintegrowanym modułów
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kart medycznych czynności ratunkowych do lekarzy z izby 
Przyjęć w szpitalach (lub sor lub wyspecjalizowanych jed-
nostkach w przypadku przewidzianym w Ustawie o PrM) są 
gromadzone. częścią modułu elektronicznego obiegu doku-
mentów jest sieć wewnętrzna intranet z odpowiednio za-
bezpieczonymi „bramkami” do internetu. 

Moduł kontroli i zarządzania

Zapewnia kompleksowe administrowanie Bswd za po-
mocą nadanych indywidualnie każdemu użytkownikowi 
uprawnień do systemu zgodnie ze zakresem jego kompe-
tencji i obowiązków w wsPr.

Moduł zarządzania jakością, środowiskiem,  
bhp i p.poż.

administrowanie wysoce specyficznymi obszarami 
działalności zostało oparte o polskie i europejskie uwarun-
kowania prawne. charakterystyka modułu zarządzania ja-
kością, środowiskiem, bhp i p.poż. jest chroniona tajemnicą 
handlową, dostępna jest wyłącznie dla zainteresowanych 
podmiotów i nie może być tutaj ujawniona. wsPr przy-
gotowuje się do zdobycia dwóch następnych certyfikatów 
poświadczających spełnienie kolejnych norm iso (4 certyfi-
katy prawdopodobnie do końca 2013 r.), w tym ze zintegro-
wanego zarządzania środowiskiem. do momentu uzyskania 
ochrony patentowej oraz spełnienia przez wsPr wszelkich 
wymagań przewidzianych w normach iso moduł zarządza-
nia jakością, środowiskiem, bhp i p.poż. nie będzie dostęp-
ny w komercyjnej sprzedaży.

Dyskusja
Bswd jest (w porozumieniu z polską firmą informatycz-

ną, która go współtworzyła) sprzedawany lub „leasingowa-
ny” innym podmiotom na rynku usług medycznych i ratow-
niczych. system ten można kupić w dowolnej konfiguracji 
lub „leasingować” od wsPr jego użytkowanie i obsługę 
techniczną. 

w kraju niektóre stacje pogotowia wdrożyły już system 
lub przygotowują się do wdrożenia Bswd, tym bardziej, 
że jako system rdzennie polski jest tańszy od konkurencji, 
a do tego oferowany również w formie zbliżonej do leasin-
gu (miesięczny czynsz za korzystanie z systemu i za obsługę 
techniczną przez serwer wsPr), co pozwala znacznie obni-
żyć koszty wynikające z jednorazowego wydatku na zakup. 

niebagatelne znaczenie ma również przystosowanie 
go do polskich warunków, modułowość budowy, elastycz-
ność zastosowanych rozwiązań i łatwość dostosowania 
do konkretnych wymagań (za tą samą cenę w większości 
przypadków), szybkość aktualizacji systemu większą niż 
w konkurencyjnych produktach (autorami konkurencyjnych 
systemów nie są Polacy, więc zmiany trzeba wprowadzić 
najpierw w programie głównym, a potem napisać polską 
nakładkę). 

Bswd dorównuje najlepszym systemom zarządzania 
ratownictwem medycznym oferowanym na europejskim 
i amerykańskim rynku i jest od nich zdecydowanie tańszy, 
a w wielu przypadkach znacznie skuteczniejszy (szczegól-
nie od systemów amerykańskich, które zupełnie nie odpo-
wiadają specyfice polskiego systemu zdrowotnego [4, 5]). 

Wnioski

Bswd kompleksowo wspomaga działalność wsPr 
w Bydgoszczy.

z międzynarodową normą iso/iec 27001:2005. dołożono 
starań, aby dane wrażliwe naszych pacjentów były prze-
twarzane zgodnie z wymogami ustawowymi. Zastosowano 
następujące podstawy prawne przy tworzeniu Bswd: art. 
2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej – dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 (dawniej regu-
lował to art. 18 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej) – i art. 26 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pa-
cjenta (dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) oraz Ustawę o ochronie 
danych osobowych. Generalnie artykuł 27 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.U. 
2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wprowadza generalny 
zakaz przetwarzania danych o stanie zdrowia z wyjątkiem 
ściśle określonych przypadków. 

Moduł nadzorczy w karetkach systemowych 
i transportowych

Moduł nadzorczy w karetkach umożliwia m.in. śledze-
nie ruchu karetki (w czasie rzeczywistym szybkości i toru 
jazdy), rejestrowanie faktu jazdy z włączoną sygnalizacją 
świetlną, zużycie paliwa, koszt, częstość i jakość wykony-
wanych napraw karetek, zużycie podzespołów samochodu, 
szkodowość kierowcy itp. 

Moduł rachunkowości i księgowości  
oraz moduł płacowo-kadrowy

Moduł rachunkowości i księgowości oraz płacowo-ka-
drowy pozwalają m.in. na opisywanie zdigitalizowanych 
faktur w trybie rzeczywistym i dokonywanie wszelkich in-
nych czynności finansowych, operacji księgowych, w tym 
płatności w trybie rzeczywistym (m.in. przelewów pobo-
rów), automatyczne wykreślanie harmonogramu dyżurów 
– moduł grafiki.jps (popularnie zwanego „grafikiem”), tak 
aby uniknąć możliwości samowolnego zamieniania się na 
dyżury, wypracowywania nadgodzin i nielegalnego skraca-
nia przerwy między dyżurami. Moduły pozwalają także na 
integrację wszelkich czynności dokonywanych przez dział 
księgowości wsPr i dział zatrudnienia (wszelkie informacje 
kadrowe, płacowe itd.) z modułem kontroli i zarządzania 
oraz elektronicznym obiegiem dokumentów unikając tym 
samym niezgodności między formatami stosowanych syste-
mów czy problemów w działaniu modułu elektronicznego 
obiegu dokumentów. 

Elektroniczny obieg dokumentów  
i sieć wewnętrzna Intranet

Moduł elektronicznego obiegu dokumentów pozwala 
m.in. na rozsyłanie zarządzeń do wszystkich uprawnio-
nych (w zależności od przyznanego poziomu dostępu) lub 
wszystkich pracowników na firmowe skrzynki pocztowe, 
przyznanie wewnętrznych elektronicznych certyfikatów 
tożsamości lub poświadczenia, digitalizację pism i zespo-
łową pracę administracji nad pismem, zanim trafi do oce-
ny i podpisu przez dyrektora wsPr, oszczędność papieru, 
materiałów biurowych, a dzięki zaawansowanej kryptogra-
fii zwiększa odporność intranetu na penetrację, bezpieczeń-
stwo informacji (dane pacjentów i dokumentacji medycz-
nej) i utrudnia dostęp do niej osób niepowołanych. każdy 
członek Zespołu wsPr po skończonej wizycie wprowadza 
do systemu elektroniczny opis wizyty, rodzaj udzielonej 
pomocy, opis zastosowanych procedur medycznych. dane 
te są zabezpieczone kryptograficznie i dostępne jedynie 
dla uprawnionych osób. kopie papierowe, ze względu na 
brak możliwości odbioru wysyłanych drogą elektroniczną 
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