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Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 r.

PROTKÓŁ

z XII Posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy KCMRM 

Data spotkania: 27 kwietnia 2021 r., godz. 08:40 – 11:30

Miejsce spotkanie: posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji

Posiedzenie zostało zwołane na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Rady ds. SWD PRM przy 

KCMRM.

Uczestnicy spotkania – Członkowie Rady ds. SWD PRM:

1. Mateusz Komza – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. KCMRM, 

Przewodniczący Rady ds. SWD PRM

2. Patryk Rzońca – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. Ratownictwa 

Medycznego, Organizacji i Planowanie

3. Tomasz Draczyński – Specjalista w Dziale Rozwoju SWD PRM KCMRM, Sekretarz Rady ds. 

SWD PRM

4. Anna Karman – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

5. Robert Bzducha – Wydział Ratownictwa Medycznego w Departamencie Bezpieczeństwa 

Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

6. Łukasz Rozbicki – Szpital Powiatowy im Jana Pawła II w Bartoszycach, przedstawiciel 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

7. Klaudiusz Nadolny – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, przedstawiciel 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

8. Marta Foryś – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, przedstawiciel Związku Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego
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9. Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, przedstawiciel Związku Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego

10. Michał Starzyński – SP ZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy, przedstawiciel 

Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

11. Paweł Krasowicz – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, przedstawiciel Związku 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego

12. Adam Waligóra – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze, 

przedstawiciel Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

13. Arkadiusz Liper – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Olsztynie

14. Arkadiusz Jarecki – przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

15. Justyna Widerska – przedstawiciel Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

16. Karol Datta – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

17. Marcin Mazur – przedstawiciel Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

18. Tadeusz Rzok – przedstawiciel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

19. Radosław Worożański – przedstawiciel Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

20. Jakub Sotowski – przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

21. Marek Naskrent - przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

22. Tomasz Wardyn – przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim

23. Jarosław Mróz – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

24. Karol Jurkowski – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

25. Jakub Bonawentura Wakuluk – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

26. Sylwester Karyś – przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

W posiedzeniu uczestniczyli także:

 w charakterze członków wspierających:

1) Paulina Granat – Kierownik Działu ds. SWD PRM, KCMRM
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2) Kamil Kolczyński – Kierownik projektu rozwoju SWD PRM

3) Kamil Chądzyński – Analityk, zespół ds. rozwoju SWD PRM

4) Jakub Czarski – Główny Specjalista, zespół ds. rozwoju SWD PRM

 w charakterze eksperta:

1) Danuta Klimasara - Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia,  przedstawiciel 

Ministerstwa Zdrowia

Przebieg posiedzenia:

1. XII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM otworzył Przewodniczący, witając wszystkich 

uczestników. W posiedzeniu wzięło udział 26 Członków, 1 osoba usprawiedliwiła swoją 

nieobecność.

2. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt planu posiedzenia Rady oraz zgłosił wniosek 

o przesunięcie dotyczącego omówienia uwag do dokumentu „Założenia modułu szpitalnego” jako 

punktu następującego po punkcie dotyczącym integracji SWD PRM z SIM. Nikt nie zgłosił 

sprzeciwu, w związku z czym dodano punkt do planu posiedzenia.

3. Rada ds. SWD PRM przyjęła protokół z XI Posiedzenia Rady bez uwag.

4. Przewodniczący przekazał głos Panu Kamilowi Kolczyńskiemu, który  omówił realizację RFC 

02/2021/KCMRM/SWDPRM – Implementacja dyktowania treści w Module ZRM i LZRM. Pan 

Kamil Kolczyński przedstawił członkom Rady informację o wstrzymaniu się z realizacją tego RFC 

do czasu ujednolicenia wersji Javy w środowisku SWD PRM. Kamil Kolczyński podkreślił, że 

KCMRM nie rezygnuje z realizacji tego RFC, a jedynie wstrzymuje je w czasie. Głos przejął 

Przewodniczący, podsumowując, że wstrzymanie się z realizacją tego zlecenia modyfikacji jest 

podyktowane przeprowadzoną analizą i jest uzasadnione finansowo oraz związane z obecnymi 

ograniczeniami sprzętowymi SWD PRM (tablety). Przewodniczący otworzył dyskusję w tej 

kwestii. Nikt nie zabrał głosu.

5. Następnie Przewodniczący przeszedł do omówienia założeń RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – 

Koncepcja implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w SWD PRM.  Głos 

zabrał Pan Kamil Kolczyński, który zrelacjonował, że prace nad implementacją tej modyfikacji 

zostały podzielone na 4 etapy. Planowy termin implementacji pierwszego etapu to połowa grudnia 

2021 r, następne etapy będą planowane do wdrożenia w 2022 r. Pan Kamil Kolczyński zwrócił 
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uwagę na mnogość projektów prowadzonych obecnie przez KCMRM oraz sytuację epidemiczną 

w kraju, co może spowodować przesunięcia w  harmonogramie. 

Pan Jakub Bonawentura Wakuluk zadał pytanie czy to oznacza, że oddanie Modułu Koordynatora 

zostanie przesunięte na 2022 r. Przewodniczący odpowiedział, że planowane oddanie do użytku 

Modułów Dyspozytora, Koordynatora oraz ZRM jest planowane w ramach jednego terminu – pod 

koniec 2021 r. lub w I kwartale 2022 r. 

6. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Integracja SWD PRM z Systemem 

Informacji Medycznej (SIM) – założenia, etap realizacji projektu oraz obowiązki po stronie 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego”. Przewodniczący wskazał akty prawne 

regulujące kwestie z tym związane,  a następnie przeszedł do prezentacji etapów realizacji 

integracji SWD PRM z SIM, zakresu danych jaki będzie przekazywany z SWD PRM do SIM. 

Przewodniczący przedstawił zadania jakie będą realizowane w związku z tym projektem, zwrócił 

uwagę na Generator Zdarzeń Medycznych na podstawie danych z SWD PRM, Moduł komunikacji 

z SIM z obsługą wielu certyfikatów, autoryzację komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów 

oraz generację i obsługę komunikatów Zdarzeń Medycznych oraz Indexu dokumentacji medycznej. 

Kolejną kwestią poruszoną w temacie integracji SWD PRM z SIM była obsługa rejestru 

komunikacji w Module Analityka oraz prezentacja graficzna omawianego projektu. Ostatnim 

zagadnieniem związanym z integracją SWD PRM z SIM było uzyskiwanie niezbędnych 

certyfikatów zarówno przez użytkowników końcowych SWD PRM, jak i podmioty lecznicze. 

Przewodniczący podsumowując ten punkt posiedzenia poinformował o wyodrębnieniu 

27 podzadań związanych z całościową realizacją tego zagadnienia.

Pan Karol Datta zadał pytanie dotyczące daty, do której planowana jest realizacja omawianej 

kwestii. Przewodniczący odpowiedział, że kwestia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

powinna zostać zrealizowana do końca 2021 r. 

Pan Rafał Waligóra zadał na czacie pytanie: „Czy nie nastąpi dublowanie informacji u pacjenta 

ponieważ otrzymuje on obecnie informacje na swoim koncie pacjent.gov na podstawie danych 

przesłanych przez świadczeniodawcę do NFZ”. Przewodniczący udzielił odpowiedzi, że nie leży 

to w gestii KCMRM. Pan Rafał Waligóra zadał pytanie o zakres błędów jakie mogą być zwracane 

przez SIM do SWD PRM. Przewodniczący odpowiedział, że aktualnie KCMRM nie jest w stanie 

określić szczegółowych informacji dotyczących obsługi błędów zwracanych przez SIM. Następnie 

Pan Rafał Waligóra zadał pytanie o termin wdrożenia rozwiązania polegającego na możliwości 

dostępu kierownika ZRM do historycznej dokumentacji KMCR. Przewodniczący poinformował, 

że taka funkcjonalność jest przewidziana w SWD 2.0, którego implementacja jest zaplanowanie 

w bieżącym roku.
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7. Przewodniczący ogłosił przerwę od o godz. 9:55 do godz. 10:00.

8. Po przerwie, Przewodniczący ponownie otworzył posiedzenie i przeszedł do kolejnego punktu: 

„Omówienie uwag do dokumentu „Założenia do Modułu Szpitalnego’”. Przewodniczący przeszedł 

do omawiania poszczególnych uwag i odniesienia zespołu KCMRM jakie zostało wypracowane na 

wewnętrznych warsztatach. Przewodniczący odniósł się do uwagi Pani Anny Karman odnośnie 

nazwy Modułu Szpitalnego. Pani Anna Karman poinformowała, że po stronie Ministerstwa 

Zdrowia trwają prace odnośnie docelowej nazwy omawianego Modułu.

Przewodniczący przeszedł do uwagi wniesionej przez Pana Karola Jurkowskiego dotyczącej 

możliwości zaangażowania dyspozytora medycznego w powiadamianie poprzez Moduł Szpitalny. 

Pan Robert Bzducha zwrócił uwagę na znaczne obciążenie pracą dyspozytorów medycznych i brak 

rekomendacji takiego rozwiązania przez Departament Bezpieczeństwa MZ. Głos zabrała Pani 

Justyna Widerska, która zgodziła się ze stanowiskiem Pana Roberta Bzduchy.

Pan Marcin Mazur zadał pytanie o sposób obsłużenia nowych użytkowników oraz komu zostanie 

powierzone zadanie administrowania SWD PRM w ramach Modułu Szpitalnego. Przewodniczący 

wytłumaczył, że to zadanie będzie spoczywało na administratorach lokalnych w danym podmiocie 

leczniczym.

Pan Karol Jurkowski zadał pytanie o sposób rozwiązania powyższej sytuacji przez szpitale nie 

posiadające w swoich strukturach ZRM. Przewodniczący wytłumaczył, że wprowadzenie nowych 

użytkowników będzie spoczywało na podmiocie leczniczym.

Przewodniczący przeszedł do uwag zgłoszonych przez Pana Arkadiusza Jareckiego, Pana 

Klaudiusza Nadolnego oraz Pana Jakuba Sotowskiego dotyczących dostępu Modułu Szpitalnego 

za pomocą vpn do sieci OST112. Przewodniczący wyjaśnił, że omawiany dokument dotyczy 

ogólnych założeń do Modułu Szpitalnego a szczegółowe kwestie techniczne będą opracowywane 

na kolejnych etapach. Wyjaśnił również, że proponowane jest rozwiązanie polegające na 

wykorzystaniu „zaszytego” w aplikacji VPN.

Przewodniczący przeszedł do uwagi Pana Szymona Czyżewskiego odnośnie danych jakie powinny 

być prezentowane w Module Szpitalnym, przewodniczący przedstawił stanowisko KCMRM, które 

jest zbieżne z uwagą Pana Czyżewskiego.

Kolejne dwie uwagi zostały zgłoszone przez Pana Tomasza Wardyna. Przewodniczący przedstawił 

stanowisko KCMRM, które uwzględniło uwagi Pana Wardyna oraz poinformował o dodaniu 

odpowiednich zapisów w procedowanym dokumencie.

Przewodniczący przeszedł do uwagi zgłoszonej przez Panią Annę Karman dotyczącej powiązania 

triage’u szpitalnego z „Procedurą postępowania w przypadkach zdarzeń z dużą liczbą osób 
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poszkodowanych”. Przewodniczący przedstawił stanowisko KCMRM odnośnie propozycji 

zaimplementowania jednolitego rozwiązania do stosowania dla ZRM. Pan Robert Bzducha 

zaproponował, aby rozwiązanie było spójne z systemami Triage stosowanymi w szpitalach.

Pan Jakub Wakuluk zadał pytanie czy system będzie sam nadawał kategorię Triage pacjentowi czy 

będzie to musiał robić kierownik ZRM. Przewodniczący udzielił odpowiedzi informując, że jest to 

zależne od zaimplementowanego rozwiązania.

Pan Łukasz Rozbicki zaproponował, aby nie stosować kodyfikacji Triage opartej na kolorach, 

a poprzez oznaczenie czy pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pan Jakub 

Wakuluk ocenił to rozwiązanie jako niewystarczające, na podstawie obserwacji obecnie 

zaimplementowanych funkcjonalności oznaczania w Module ZRM stanu nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. Pan Michał Starzyński zwrócił uwagę, że należy przewidzieć dynamiczną zmianę 

stanu pacjenta podczas transportu. Przewodniczący podsumowując tą część dyskusji określił, że 

kwestie Triagu będą musiały zostać analizie i pogłębionej dyskusji.

Przewodniczący poruszył następnie temat kolejnych uwag związanych z Triage’em. Były to uwagi 

zgłoszone przez Pana Klaudiusza Nadolnego i Pana Marcina Mazura. Uznano dyskusję do 

poprzedniego komentarza jako wystarczające wyjaśnienie.

Kolejna omawiana uwaga była zgłoszona przez Panią Annę Karman i dotyczyła kolejki HLD-OD. 

Przewodniczący przedstawił stanowisko KCMRM i poinformował, że numery telefonów do 

podmiotów leczniczych będą musiały być zweryfikowane i uzupełnione.

Następna omawiana uwaga została zgłoszona przez Pana Karola Jurkowskiego i dotyczyła 

szacowanego czasu dojazdu ZRM do szpitala. Przewodniczący poinformował, że czas będzie 

szacowany na podstawie obecnie zaimplementowanej funkcjonalności z UMM. Pan Jurkowski 

doprecyzował pytanie czy jest możliwość oszacowania czasu oczekiwania w szpitalu. Swoje zdanie 

wyraził Pan Tomasz Wardyn zwracając uwagę na możliwość wykorzystania danych z systemu 

TOPSOR do oszacowania średniego czasu oczekiwania na przekazanie pacjenta w danym SOR/IP. 

Przewodniczący podsumował ten etap dyskusji informując, że takie rozwiązania będą mogły być 

zaimplementowane w kolejnych etapach rozbudowy Modułu Szpitalnego. 

Następnie przewodniczący przeszedł do omówienia uwagi Pani Anny Karman odnośnie 

wybierania powodu transportu pacjenta do szpitala. Przewodniczący zaproponował, aby 

procedować tę uwagę na dalszym etapie z uwzględnieniem zmiany nazwy tego pola. Następna 

uwaga zgłoszona przez Pana Karola Jurkowskiego dotyczyła tej samej kwestii i została oznaczona 

jako wyjaśniona.

Przewodniczący przeszedł do omówienia kwestii zgłoszonej przez Pana Tomasza Wardyna 

dotyczącej przekazywania danych pacjenta do Modułu Szpitalnego jeszcze na etapie transportu 
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pacjenta. Przewodniczący poddał temat pod dyskusję. Pierwszy zabrał głos Pan Tomasz Wardyn 

proponując rozwiązanie, aby do Modułu Szpitalnego, do momentu dotarcia ZRM do szpitala, 

przekazywane były dane bez imienia, nazwiska i numeru PESEL. Pan Jakub Wakuluk zwrócił 

uwagę, że wcześniejsze przekazanie danych pozwoli na szybszą rejestrację pacjenta w stanie 

bezpośredniego zagrożenia życia. Pani Danuta Klimasara przypomniała, że każdy podmiot 

leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia księgi odmów przyjęć pacjentów, w związku z czym 

nawet w sytuacji odmowy przyjęcia, podmiot leczniczy uzyskuje dane pacjenta. Głos zabrał 

następnie Pan Jakub Sotowski zwracając uwagę na możliwe błędy użytkowników i ewentualne 

przekazanie danych do niewłaściwego szpitala. Przewodniczący podsumowując dyskusję nad tą 

uwagą poinformował, że kwestia przekazywania danych do Modułu Szpitalnego zostanie poddana 

dalszej analizie. Następnie poddano pod dyskusję uwagi zgłoszone przez Pana Karola 

Jurkowskiego i Pana Tomasza Wardyna, które dotyczyły tej samej kwestii. Pan Karol Datta zwrócił 

uwagę, że z punktu widzenia pacjenta kluczowym jest uzyskanie jak najszybszej pomocy 

w SOR/IP, a rzeczą marginalną jest przekazanie jego danych do Modułu Szpitalnego. Pan Jakub 

Czarski podkreślił znaczenie udostępnianych do Modułu Szpitalnego danych w kontekście 

dynamicznego zmieniania się stanu pacjenta podczas transportu przez ZRM. Pan Jakub Wakuluk 

zwrócił uwagę na sytuację, kiedy członkowie ZRM nie mają czasu uzupełniać dokumentacji 

medycznej w drodze do SOR i należy pamiętać o możliwości powiadomienia drogą radiową 

poprzez dyspozytora medycznego. Zaproponowano oznaczenie tych uwag jako wyjaśnione. Nikt 

nie wniósł sprzeciwu.

9. Przewodniczący o godz. 12:10 przekazał prowadzenie posiedzenia Panu Kamilowi 

Kolczyńskiemu.

10. Pan Kamil Kolczyński przeszedł do dalszego omawiania uwag. Następną omawianą uwagą była 

uwaga Pana Marcina Mazura, która była zbieżna z treścią poprzednich uwag. Została ona uznana 

za wyjaśnioną.

Pan Kamil Kolczyński przeszedł do omówienia uwagi Pana Klaudiusza Nadolnego dotyczącej 

ilości przesyłanych do Modułu Szpitalnego kodów ICD-10. Wyjaśniono, że będzie to ilość spójna 

z ilością wpisaną w Module Mobilnym ZRM.

Następna uwaga była zgłoszona przez Panią Annę Karman i dotyczyła przekazywania 

dokumentacji do SIM. Pan Kamil Kolczyński wyjaśnił, że SWD PRM nie przekazuje dokumentacji 

medycznej do SIM, a jedynie szczątkowe informacje. Pan Kamil wyjaśnił w jaki sposób będzie 

przebiegała komunikacja ze zwrotną informacją z SIM o prawidłowym przekazaniu dokumentacji. 

Pan Robert Bzducha uznał otrzymane wyjaśnienia jako wystarczające.
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Prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnej uwagi zgłoszonej przez Pana Klaudiusza 

Nadolnego, który zwrócił uwagę, że czas odświeżania dokumentacji medycznej powinien być 

skrócony do 1-2 minut. Kamil Kolczyński wyjaśnił, że będzie to parametr systemowy i po 

przeprowadzonej analizie będzie on dostosowywany. Prowadzący posiedzenie otworzył dyskusję 

w temacie tej uwagi. Nikt nie zabrał głosu.

Kolejna uwaga była zgłoszona przez Pana Karola Jurkowskiego i dotyczyła określania kategorii 

Triage. Prowadzący posiedzenie zaproponował oznaczenia uwagi jako wyjaśnionej w świetle 

dyskusji, która miała miejsce w trakcie posiedzenia. Pan Jurkowski wyraził taką zgodę.

Prowadzący posiedzenie przeszedł do uwag zgłoszonych przez Pana Radosława Worożańskiego, 

Panią Annę Karman i Pana Arkadiusza Jareckiego zwracając uwagę, że poruszone kwestia dostępu 

do sieci OST112 oraz integracji z HIS były już dogłębnie omówione w trakcie posiedzenia. Pan 

Worożański, Pan Jarecki i Pani Karman zgodzili się z tą opinią i uwagi zostały zamknięte.

Pan Jakub Sotowski zadał pytanie czy znana jest koncepcja graficznego wyglądu Modułu 

Szpitalnego. Pan Kamil Kolczyński poinformował, że KCMRM jest w trakcie procedowania 

harmonogramu poszczególnych etapów realizacji tego modułu i wolą KCMRM jest konsultowanie 

wszystkich etapów z Radą ds. SWD PRM.

Pan Tomasz Wardyn zadał pytanie czemu założenia Modułu Szpitalnego nie przewidują 

dwustronnej komunikacji Modułu Szpitalnego SWD PRM z HIS. Pan Kamil Kolczyński 

poinformował, że omawiany dokument obejmuje założenia etapu I budowy Modułu Szpitalnego 

i w związku ze złożonością poruszanego tematu rozszerzanie funkcjonalności przewidziano na 

kolejne etapy.

 

11. Prowadzący posiedzenie przeszedł do następnego punktu posiedzenia: „Wolnych wniosków”.

Pytanie zadał Pan Jakub Sotowski: na jakim etapie procedowania jest dokument o minimalnych 

wymaganiach sprzętowych. Pan Kamil Kolczyński udzielił odpowiedzi, że dokument jest na 

końcowym etapie procedowania i oczekuje na podpis Dyrektora LPR.

Pan Rafał Waligóra zadał dodatkowe pytanie o zakup sprzętów do obsługi SWD PRM. 

Pan Kamil Kolczyński poinformował, że jest planowany przetarg na zakup sprzętu do obsługi SWD 

PRM, a założenie jest takie, aby wymienić całość sprzętu używanego w systemie w ciągu 3 lat.

Pan Jakub Sotowski zadał pytanie o ilość dodatkowych kart SIM jakie może otrzymać dysponent 

ZRM. Pan Kamil Kolczyński odpowiedział, że nie jest w tej chwili w stanie zweryfikować tej 

kwestii i prosi o zrobienie zgłoszenia w narzędziu HelpDesk aby mógł się odnieść w tej kwestii po 

weryfikacji zagadnienia.



9

Pan Jakub Sotowski zadał następne pytanie dotyczące obsługi Modułu Szpitalnego i konieczności 

przyjrzenia się kwestii zatrudnienia administratorów lokalnych w podmiotach leczniczych.

Pan Kamil Kolczyński poinformował, że obecnie procedowany dokument uwzględnia jedynie 

ogólne założenia I etapu budowy Modułu Szpitalnego SWD PRM, jednak podkreślił kwestię 

poruszoną przez Pana Jakuba Sotowskiego jako bardzo istotną i konieczną do procedowania 

w dalszym terminie.

Pan Kamil Kolczyński poinformował o prowadzeniu w trybie ekstraordynaryjnym przez KCMRM 

prac nad RFC wprowadzającym modyfikację polegającą na dodaniu nazwy producenta testu 

antygenowego.

Pan Kamil Kolczyński przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia: „Rozbieżność danych z modułu 

raportowego w stosunku do księgi dysponenta” wnioskując o przeniesienie tego punktu 

posiedzenia na kolejne posiedzenie Rady z powodu nieobecności w dniu dzisiejszym pracownika 

KCMRM zajmującego się tą kwestią. Pan Jakub Wakuluk wyraził zgodę.

12. Termin XIII Posiedzenia Rady ds. SWD PRM został wyznaczony na dzień 29 czerwca 2021 r. 

godz. 08:40.

Załącznik:

1. Tabela uwag zgłoszonych przez członów Rady ds. SWD PRM na XII Posiedzenie.
2. Dokument „Założenia do Modułu Szpitalnego”.

Protokół sporządził:

 Tomasz Draczyński - Sekretarz

Protokół zatwierdził:

Mateusz Komza – Przewodniczący

/dokument podpisany elektronicznie/
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