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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 Wielkopolskie Dysponent ZRM WSPR Poznań 

Imię i 
nazwisko 

Jakub Bonawentura 
Wakuluk 

Login użytkownika j.wakuluk 

Rola w SWD 
PRM 

Dyspozytor, analityk, raport, 
ZRM 

E-mail jakub.wakuluk@ratownictwo.med.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD 
PRM 

Moduł Dyspozytora  

Tytuł 
zgłoszenia 

Implementacja nowych skrótów klawiszowych 

Funkcjonalnoś
ć  / Opis 
modyfikacji 
istniejącej 
funkcjonalnośc
i 

Skróty klawiszowe zaproponowane przez Radę ds. SWD PRM wprowadza skróty klawiszowe w module 
dyspozytora. Uruchomienie poszczególnych funkcji będzie możliwe za pomocą jednoczasowego wciśnięcia 
dwóch klawiszy. Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. SWD PRM z dnia 29.01.2021 r. proponuje się zmianę 
wprowadzonej funkcjonalności i przeniesienia skrótów klawiszowych na klawisze funkcyjne F. np. 

Użycie skrótu F5 spowoduje otwarcie nowej formatki zdarzenia.  

Użycie skrótu F6 spowoduje powrót do listy zdarzeń. 

Użycie skrótu F7 spowoduje otwarcie okna dysponowania ZRM. 

Użycie skrótu F8 spowoduje zapisanie zmian w formatce zdarzenia. 

  

Szczegółowy 
opis propozycji 
zmiany 

j.w. 

Przypadki 
użycia***  

Użycie skrótu F5 spowoduje otwarcie nowej formatki zdarzenia.  

Użycie skrótu F6 spowoduje powrót do listy zdarzeń. 

Użycie skrótu F7 spowoduje otwarcie okna dysponowania ZRM. 

Użycie skrótu F8 spowoduje zapisanie zmian w formatce zdarzenia. 
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Uzasadnienie 
Klawisze funkcyjne w Module Dyspozytora nie działają, więc nie będzie konfliktu, a użycie jednego klawisza, 
a nie wciskanie 2 klawiszów jednoczasowo jest znacznie wygodniejsze dla użytkownika klawiatury. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/02/2021 Numer zgłoszenia 05/02/2021 

Przedstawiciel 
MZ** 

Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna 
ocena MZ** 

pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie 
MZ** 

Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do możliwości jej 
wdrożenia oraz weryfikacji czy wprowadzona zmiana poprawi ergonomię pracy dyspozytora 
medycznego. 

Zatwierdził 
MZ** 

Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data 
przekazania 
do oceny do 
KCMRM** 

09/03/2021 

Opinia 
KCMRM**** 

negatywna Priorytet 3 Wersja  

Uzasadnieni
e 
KCMRM**** 

Powyższa funkcjonalność wymaga realizacji w ramach zlecenia RFC polegającego na modyfikacji 
obecnie istniejącego mechanizmu w SWD PRM. Funkcjonalność skrótów klawiszowych dla 
powyższych mechanizmów jest już zaimplementowana w SWD PRM dla kombinacji dwóch 
klawiszy, co w ocenie KCMRM ograniczy w znacznym stopniu możliwość popełnienia błędu 
spowodowanego przypadkowym wciśnięciem jednego klawisza. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż 
pojedyncze klawisze funkcyjne F mają ustalone oraz powszechnie znane funkcje, które nie 
odpowiadają zaproponowanym przez użytkownika. 

Zatwierdził 
KCMRM**** 

Mateusz Komza 

Data 
przekazania 
wstępnej 
analizy do 
MZ**** 

03/02/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie 
MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji 
zaproponowanej zmiany biorąc pod uwagę, iż funkcjonalność skrótów klawiszowych dla 
powyższych mechanizmów jest już zaimplementowana w SWD PRM. 

Zatwierdził 
MZ** 

Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data 
przekazania 
do realizacji 
do KCMRM** 

18/02/2022 

 

*   Pole wypełnia Użytkownik. 

**  Pole wypełnia Ministerstwo Zdrowia. 
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*** 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. 


