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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 dolnośląskie Dysponent ZRM n.d. 

Imię i nazwisko Arkadiusz Jarecki Login użytkownika a.jarecki 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail a.jarecki@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM ZRM, MS (dla trybu sesyjnego aplikacji ZRM) 

Tytuł zgłoszenia Dodanie nowych statusów dojazd na mycie, dojazd na dezynfekcję. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie nowych statusów dojazd na mycie i dojazd na dezynfekcję, przed faktycznym 

kliknięciem statusu mycie lub dezynfekcja. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Dodanie ww. statusów będzie obrazowało jaki jest czas dojazdu do mycia lub dezynfekcji danego 

zrm. 

Przypadki użycia***  
W dobie stanu epidemicznego na terenie kraju zrm coraz częściej przebywają na myciu lub 

dezynfekcji. 

Uzasadnienie 

Brak ww. statusów wymusza kliknięcie statusów mycie lub dezynfekcja, w przypadku 

zdania pacjenta do podmiotu leczniczego (zwłaszcza pacjenta covidowego czy takiego, 

który zabrudził środek ambulansu – wymiociny, krew). Powoduje to dłuższe 

przebywanie na myciu lub dezynfekcji - w rzeczywistości prowadzi do wydłużenia tych 

czasów – dane nie do końca są prawdziwe. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 08/12/2021 Numer zgłoszenia 28/12/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości 

jej wdrożenia w formie jednego statusu przejazdu technicznego.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

X 
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Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 

22/12/2021 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Zespół KCMRM proponuje dodanie jednego nowego statusu: „Odtwarzanie 

gotowości”, który będzie służył do obsługi wszelkich niestandardowych sytuacji 

oraz dedykowany zostanie przejazdom na mycie, dezynfekcję, tankowanie, 

uzupełnienie sprzętu, leków czy zamiany pojazdu. Status będzie umożliwiał 

zadysponowanie ZRM do zdarzenia. Konieczna będzie również analiza 

zależności jakie już dziś są zaimplementowane w obszarze statusów ZRM. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
25/01/2022 

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. 


