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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM 

 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM 

 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo Małopolskie Dysponent ZRM 
Krakowskie Pogotowie 

Ratunkowe 

Imię i nazwisko Filip Banaś Login użytkownika f.banas 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Dysponenta  
E-mail filip.banas@kpr.med.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Dyspozytor, ZRM 

Tytuł zgłoszenia Automatyczne odwołanie KZW – modyfikacja mechanizmu 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W sytuacji gdy dyspozytor zadysponuje ZRM do wyjazdu, ale tablet jest uszkodzony  ( offline ) 

ZRM realizuje ten wyjazd w trybie offline. ZRM może nawet wydrukować KMCR pacjentowi, ale 

ponieważ tablet jest offline to system (serwer) SWDPRM nie odnotowuje, że ZRM dojechał na 

miejsce i że realizuje to zlecenie. Innymi słowy od strony systemu (serwera) wyjazd ma 

nieaktualny status „nie rozpoczęto realizacji”. W praktyce dyspozytorzy nie zmieniają statusów 

za ZRM. Prowadzi to do sytuacji, że gdy dyspozytor chce zadysponować kolejny wyjazd dla tego 

ZRM np. w momencie, gdy ZRM wraca do bazy po realizacji zlecenia, to system, ponieważ widzi 

że do ZRM jest przypisany niezrealizowany wyjazd (który tak naprawdę jest zrealizowany), pyta 

dyspozytora: Do ZRM jest przydzielony wyjazd, zadysponowanie kolejnego spowoduje 

odwołanie poprzedniego, czy chcesz kontynuować ? No i na tak zadane pytanie dyspozytor 

odpowiada TAK, bo przecież musi zadysponować szybko, bez zbędnej zwłoki ten kolejny wyjazd 

do wolnej w trasie karetki. Teoretycznie mógłby przerwać proces, zmienić za ZRM statusy tak, 

aby poprzednia karta weszła w stan zrealizowana i dopiero wtedy zadysponować KZW, ale 

praktyka jest taka, że dyspozytor musi jak najszybciej przydzielić wyjazd bo z tego czasu jest 

rozliczany. W efekcie zostaje automatycznie odwołana pierwsza karta, czego do końca 

dyspozytor nie jest świadomy. ZRM nie może już opisać takiej karty i prawidłowo zamknąć, 

pomimo tego, że ją zrealizował i wynika z tej sytuacji wiele problemów, których rozwiązanie jest 

bardzo trudne. W dodatku w karcie powstaje wpis, że to konkretny dyspozytor odwołał tą 

pierwszą kartę pomimo tego, że nie robił tego intencjonalnie, a to system za niego odwołał 

automatycznie. Dyspozytor chciał tylko szybko zadysponować kolejny wyjazd. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Propozycja zmiany jest taka, aby wprowadzić zmianę, która spowoduje, że w opisanym powyżej 

procesie, karty nie będą automatycznie odwoływane przez system SWDPRM. System nie 

powinien odwoływać tej pierwotnej KZW ponieważ została ona zrealizowana przez ZRM. To, że 

tablet był offline jest wpisane w założenia systemu. ZRM powinien móc realizować procesy nawet 

gdy tablet jest offline. 

Propozycje rozwiązanie mogą być różne: 
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Można zmodyfikować przedmiotowy komunikat jaki dostaje dyspozytor, dając dyspozytorowi 

jasne pytanie i wybór: np.  

Dysponujesz kolejną KZW dla tego ZRM, Obecna KZW na adres: Kraków, ul Warszawska 1 

widnieje w systemie jako niezrealizowana. Czy chcesz ją odwołać i przydzielić bieżącą KZW ?  

I dwa przyciski do wyboru: „Odwołaj i przydziel nową”   oraz   „Przydziel bieżącą bez odwoływania 

poprzedniej KZW(zmień jej status na zrealizowana)” 

Można również w ogóle nie zadawać pytań dyspozytorowi i zawsze przydzielać bieżącą bez 

odwoływania poprzedniej KZW. Odwoływanie pozostawić zawsze jako świadomy proces, który 

dzieje się po naciśnięciu przez dyspozytora przycisku „Odwołaj”. 

Ostateczną decyzję pozostawiam analitykom SWDPRM i radzie ds. SWDPRM. 

 

Przypadki użycia***  Opisane powyżej 

Uzasadnienie 
Dostosowanie systemu SWDPRM do realiów pracy i uniknięcie sytuacji z w których 

pojawiają się KZW odwołane w systemie, a ZRM tak naprawdę je realizował. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 08/06/2020 Numer zgłoszenia 14/06/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wypracowanie odpowiedniego rozwiązania pomoże w procesie prawidłowego 

wypełniania dokumentacji oraz poprawi pracę dyspozytorów medycznych. Wskazany 

problem wymaga podjęcia analizy technicznej. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
09/06/2020 

Opinia KCMRM**** Pozytywna Priorytet 2 Wersja 1.0/2.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Rekomendacja implementacji funkcjonalności poprzez modyfikację komunikatów  

w oknach modalnych wyświetlanych dyspozytorowi medycznemu. Proponujemy 

dodanie modyfikacji ww. komunikatów do przygotowywanego  

RFC 21/ 2020/KCMRM/SWDPRM. 

Ponadto, planowane jest dodatkowe RFC na rok 2021, w którym wprowadzony 

zostanie automatyzm zmiany statusów ZRM na podstawie lokalizacji GPS danego 

ZRM, co w pełni rozwiąże możliwość popełnienia błędu przez dyspozytora 

medycznego oraz odwołania potencjalnie niezrealizowanego wyjazdu. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
18/06/2020 

Decyzja MZ** do realizacji Priorytet 2 Wersja  

Uzasadnienie MZ** 
Biorąc pod uwagę zgłoszenie oraz przekazaną odpowiedź z KCMRM. Ministerstwo 

Zdrowia przychyla się do propozycji KCMRM. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
19/06/2020 
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*   Pole wypełnia Użytkownik. 

**  Pole wypełnia Ministerstwo Zdrowia. 

*** Przypadek użycia - opis sposobu w jaki system powinien być używany przez użytkownika w celu osiągnięcia konkretnego celu.   

      Powinien przedstawiać podstawowy przebieg operacji oraz alternatywny przebieg operacji.  

**** Pola wypełniane przez KCMRM w przypadku pozytywnej wstępnej oceny wydanej przez MZ. 


