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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 Zachodniopomorskie Dysponent ZRM ZUW w Szczecinie 

Imię i nazwisko Michał Polaszek Login użytkownika m.polaszek 

Rola w SWD PRM Dyspozytor Medyczny E-mail mike.polancky@gmail.com 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł Dyspozytora 

Tytuł zgłoszenia Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Aktualnie podczas wyboru rozpoznania „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” istnieje konieczność 

zaznaczania pól opisowych dotyczących przytomności oraz oddechu. W przypadku rozpoznania 

NZK system powinien sam oznaczać opis jak w przypadku ręcznego wyboru lub umożliwiać 

natychmiastowe przyjęcie wezwania i przekazanie DMW bez konieczności uzupełniania tych 

danych  

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Po wyborze rozpoznania „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” system powinien automatycznie ustawić 

KOD 1 oraz zaznaczyć procedurę ogólną (wszystko na NIE) lub ewentualnie powinien 

umożliwiać przyjęcie wezwania i przekazanie dla DMW bez konieczności uzupełniania procedury 

ogólnej.  

Przypadki użycia***  

Aktualnie podczas rozpoznania „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” system uniemożliwia 

natychmiastowe przyjęcie wezwania ponieważ system każe uzupełnić procedurę ogólną. 

Rozpoznanie „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” nie powinno wymagać uzupełniania procedury 

ogólnej ponieważ akurat w porównaniu do innych powodów, procedura ogólna w tym przypadku 

zawsze będzie powtarzalna(wszystko na NIE). 

Uzasadnienie  

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 3/01/2022 Numer zgłoszenia 3/01/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** negatywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Należy zaznaczyć, że dyspozytorów medycznych obowiązuje obwieszczeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu zbierania wywiadu 

medycznego przez dyspozytora medycznego (Dz. U. Min. Zdr. z 2019 r., poz. 71). 
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I ich postępowanie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Dyspozytor 

medyczny zobowiązany jest do przeprowadzenia wywiadu medycznego na jego 

podstawie określa czy doszło do stanu zagrożenia zdrowotnego czy nie. 

Odznaczenie wskazanych pól wprowadza automatycznie kod 1 oraz uzupełnia 

wywiad przekazywany do ZRM przez co dyspozytor nie musi ręcznie uzupełniać 

informacji. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 

13/01/2022 

Opinia KCMRM**** pozytywna / negatywna Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

 

Zatwierdził KCMRM**** Imię i nazwisko 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
DD/MM/RRRR 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  

Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
DD/MM/RRRR 

 

*   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. 


