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Rešitev za dispečerske centre 
NMP3000dispatch je program za enostavno in 
celovito upravljanje z reševalnimi prevozi in 
intervencijami. Izdelan je po univerzalnih 
standardih, ki so uveljavljeni v dispečerstvu nujne 
medicinske pomoči po vsem svetu. Razvit je bil s 
pomočjo slovenskih zdravnikov in tehnikov, ki že 
vrsto let uspešno delujejo na področju nujne 
medicinske pomoči. Na voljo je tako domačim 
uporabnikom, kot tudi tujim. 

 
Funkcionalnosti programa NMP3000dispatch: 
-  sprejem intervencije preko telefonskega klica, 
-  neposredna povezanost programa s telefonsko 

tehnologijo, 
-  avtomatsko elektronsko naročanje nenujnih 

reševalnih prevozov direktno iz zdravstvenih 
ustanov, 

-  predhodno planiranje naročil prevozov, 
-  uporaba dispečerskih protokolov pri sprejemu 

klica, 
-  dispečiranje na podlagi prioritete ter ostalih 

podatkov kot kriterijev za ukrepanje, 
-  podpora elektronskih zemljevidov in prikaz 

lokacij vozil preko GPS sprejema, 
-  sprejemanje statusov preko radijskega sistema, 
-  poslušanje zadnjih klicev operaterja, 
-  statistike. 
 
Rešitev za reševalne ekipe na terenu 
NMP3000mobile  je program za vodenje 
dokumentacije na terenu ob delu reševalne ekipe. 
Njegove lastnosti so, da ustreza primerljivim 
svetovnim standardom dela v NMP,  je pa tudi 
dodatno nadgrajen, da podpira vse potrebne  

podatke in izpise, ki jih zahtevajo protokoli nujne  
medicinske pomoči v RS. Program se seveda 
lahko prilagodi tudi specifikam drugih nacionalnih 
sistemov NMP. Program vsebuje tudi dodatne 
pomoči in avtomatske preračune parametrov, 
kateri na papirnati obliki obrazca niso mogoči (npr. 
GCS, APGAR, itd.)

 
Lastnosti NMP3000mobile: 
 - avtomatski sprejem podatkov iz dispečerskega 

centra (bolnik / poškodovanec, dogodek, 
lokacija, prioriteta, navodila in posebnosti, …), 

-  uporaba podatkov iz dispečerskega centra 
neposredno na protokolih NMP (bistveno 
zmanjša čas vnosa, izogib prepisovanju), 

-  enostavna prilagoditev možnosti za različne 
profile izpolnjevalcev (zdravniki, reševalci) tudi 
po potrebah internih predpisov, 

-  pošiljanje statusov / odzivnih časov v 
dispečerski center ob izvajanju intervencije, 

-  vodenje porabe medicinskega materiala z 
avtomatskim naročanjem v skladišču, 

-  vsebuje obrazec za odklonitev prve pomoči / 
reševalnega prevoza, 

-  vsebuje pregledni vprašalnik za opredelitev 
kandidatov za trombolizo, 

-  vsebuje poročila za vodenje in beleženje 
prevoza nosečnice / poroda na terenu, 

-  omogočena uporaba kart z navigacijo, 
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