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Lp. 

Nr inicjatywy 

użytkownika/  

Tytuł 

inicjatywy 

Data 

przekazania 

przez MZ 

inicjatywy 

do 

KCMRM  

Opinia 

KCMRM 
Uzasadnienie 

Data 

przekazania 
przez 

KCMRM 

analizy do 

MZ  

Data przekazania 

przez MZ do 

KCMRM do 

realizacji  

Etap 

realizacji  

w KCMRM 

Uwagi 

1 

Inicjatywa nr 

12 

- 

Raporty 

kwartalne  

z czasem 

oczekiwania 

ZRM 

 15-06-2020 

Do realizacji 

w nowym 

Module 

Raportowym 

Mając na uwadze złożoność 

zagadnienia, wygaszanie obecnego 

Modułu Raportowego, koszt prac 

związanych z implementacją nowych 

raportów predefiniowanych  

w obecnym Module Raportowym 

SpagoBI oraz poziom zaawansowania 

prac programistycznych nad nowym, 

bardziej intuicyjnym rozwiązaniem 

Modułu Raportowego opartym  

o platformę Oracle APEX, 

rekomenduję odstąpienie od 

przeprowadzenia modyfikacji  

w przedmiotowym zakresie  

w obecnym Module Raportowym 

SpagoBI. 

Jednocześnie, widząc potrzebę 

użytkowników SWD PRM, 

rekomenduję dodanie ww. raportu 

predefiniowanego w nowym Module 

Raportowym już na etapie testów. 

 15-06-2020 

Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

Etap 5 

KCMRM 

część 2 

 

Oczekuje na 

przygotowanie 

RFC 
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2 

Inicjatywa nr 

13 

- 

Skalowanie 

aplikacji 

18-06-2020 Pozytywna 

Realizacja opisywanej funkcjonalności 

zaplanowana jest do realizacji  

w ramach RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM, które 

jest zaplanowane do wdrożenia 

produkcyjnego 

w 2020 roku. 

 18-06-2020 

 Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

Etap 7 

KCMRM 

część 3 

 

Oczekuje na 

przygotowanie 

RFC 

 

  

3 

Inicjatywa nr 

14 

-

Automatyczne 

odwołanie 

KZW – 

modyfikacja 

mechanizmu 

 09-06-2020  Pozytywna 

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. 

 18-06-2020 

 Pismo MZ 

z dnia 

24-06-2020  

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

 Etap 5 

KCMRM 

część 2 

 

W trakcie 

przygotowania 

dokument 

specyfikacji 

modyfikacji 

RFC 

  

4 

Inicjatywa nr 

15 

-  

Dodanie 

informacji  

o AED do 

Modułu 

Mapowego 

30-06-2020 Pozytywna 

Obecnie dane dotyczące lokalizacji 

AED są informacjami dobrowolnymi, 

żaden akt prawny nie reguluje tej 

kwestii tj. konieczności zgłaszania 

lokalizacji urządzenia  

w przypadku jego udostępnienia. 

Ponadto, nie istnieje centralny rejestr 

urządzeń AED, ani podmiot 

odpowiedzialny za jego ewentualną 

10-07-2020 

Pismo MZ z dnia  

06-09-2020 

znak: 

ROR.525.4.2.2020.RB 

- decyzja MZ – 

„odrzucone”. 

Biorąc pod uwagę 

przekazaną opinię 

KCMRM wskazującą 

n. d. n. d. 
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aktualizację – brak danych 

referencyjnych. 

Wprowadzenie ww. funkcjonalności  

w Module Mapowym SWD PRM 

dałoby wymierny skutek w ratowaniu 

osób znajdujących się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. Niemniej 

jednak z uwagi na brak danych 

referencyjnych do realizacji opisanej 

funkcjonalności konieczne jest 

wskazanie źródła danych z jakich 

mamy skorzystać przy implementacji 

rozwiązania. 

na brak centralnego 

źródła 

danych o AED, oraz 

związanych z tym 

kwestii, przychylamy 

się do opinii KCMRM 

do 

odroczenia prac w 

omawianym temacie 

do czasu powstania 

referencyjnej bazy 

danych oraz wejścia  

w życie przepisów 

stanowiących 

podstawę prawną do 

prowadzenia rejestru 

AED. 

5 

Inicjatywa nr 

16 

-  

Zmiana 

Formatu  

i wielkości 

czcionki 

numeru 

telefonu  

w zakładce 

KZW 

aplikacji 

Mobilnej 

ZRM 

08-07-2020 Pozytywna 

Prace w zakresie optymalizacji 

czcionki w Module ZRM (w tym na 

tabletach używanych przez 

Kierowników ZRM) przewidziane są  

w ramach RFC 

17/2020/KCMRM/SWDPRM. 

Dokument RFC jest gotowy, 

wyceniony i jeszcze w tym roku 

zostanie przekazany do Wykonawcy  

w celu realizacji zlecenia  

z planowanym terminem na I kw. 2021 

roku. 

Ponadto, format wyświetlanego 

numeru telefonu w Module ZRM 

Mobilnym zależy od formatu, w jakim 

wpisze go dyspozytor medyczny w 

Module Dyspozytora tj. jeśli uwzględni 

spacje i przecinki to są one 

15-07-2020    
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wyświetlane w Module ZRM 

Mobilnym. 

Dodatkowo, w ramach RFC 

23/2020/KCMRM/SWDPRM - 

Modyfikacje systemu  

w związku z  przejściem dyspozytorni 

medycznych do UW, planujemy 

funkcję kopiowania numeru telefonu  

z sekcji „Metryka” do sekcji 

„Wzywający” w formatce zdarzenia  

w Module Dyspozytora. 

6 

Inicjatywa nr 

17 

-  

Przełączanie 

między 

sekcjami  

w zakładce 

KMCR – 

Skala bólu 

08-07-2020 Pozytywna. 

Prace w zakresie optymalizacji 

funkcjonalności skali bólu 

zaplanowane są  

w realizowanym obecnie RFC 14/2020. 

Wspomniane RFC zawiera 

optymalizację  

w zakresie opisywanym przez 

użytkownika. 

24-08-2020    

 


