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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 Małopolskie Dysponent ZRM Małopolski Urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Maciej Depczyński Login użytkownika m.depczynski 

Rola w SWD PRM 
Administrator 
Wojewódzki 

E-mail mdepczynski@malopolska.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Aplikacja dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Sposób podawania lokalizacji przez TOPR, punkty przekazania  poszkodowanych do ZRM.  

Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności 

Możliwość auto uzupełnienia pola adres w aplikacji dyspozytor na podstawie słownika punktów w 
których TOPR przekazuje poszkodowanych do ZRM. Punkty te opisane są adresem lub 
współrzędnymi GPS. 

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany 

Wprowadzenie słownika punktów przekazania zawierającego kryptonimy punktów opracowane 
przez TOPR. Po wpisaniu w pole adresowe wypełnianej formatki kryptonimu punktu przekazania 
system automatycznie wypełnia pole adresowe danymi ze słownika oraz pokazuje punkt w 
module mapowym. 

Przypadki użycia***  Użycie podczas kontaktu na linii TOPR – Dyspozytornia Medyczna. 

Uzasadnienie 

Punkty przekazania poszkodowanych do ZRM często są punktami nie posiadającymi 
adresu, dla usprawnienia komunikacji na linii TOPR – DM, kilka lat temu TOPR 
opracował kryptonimy, które pomagały w szybki sposób zlokalizować  na mapie punkt 
przekazania poszkodowanego do ZRM a tym samym skrócić czas przekazania 
poszkodowanego do szpitala. Mając na uwadze zastępowalność dyspozytorni 
medycznych istotne jest, aby informacje o lokalizacji punktów przekazania pacjentów 
przez TOPR, były dostępne dla wszystkich dyspozytorni medycznych w Polsce. Od 
pewnego czasu niestety w bazie brakuje biblioteki kryptonimów i często pojawia się 
problem z ustaleniem dokładnej lokalizacji przekazania poszkodowanego. 
 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 08/03/2021 Numer zgłoszenia 06/03/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 
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Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do 
możliwości jej wdrożenia w SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 

24/03/2021 

Opinia KCMRM**** pozytywna Priorytet 2 Wersja 2.0 

Uzasadnienie 
KCMRM**** 

Realizacja wymagania tj. implementacja słownika punktów przekazania wiązałaby się z 
określeniem procedur oraz sposobu aktualizacji i zarządzania ww. słownikiem, ponieważ KCMRM 
nie byłby administratorem jego danych, a jedynie użytkownikiem końcowym, co mogłoby 
powodować brak aktualnych danych. Modyfikacja wymagałaby również modyfikacji formatki 
zdarzenia w Module Dyspozytora poprzez dodanie listy rozwijalnej, z której pobierane byłby dane 
ww. punktów przekazania. 
Dodatkowo można dodać punkty POI w Uniwersalnym Module Mapowym, za pomocą którego 
dyspozytor medyczny mógłby oznaczyć zdarzenie w Module Mapowym, jednak takie rozwiązanie 
wymagałoby kontaktu z GUGiK i naniesienie ww. POI w UMM. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania 
wstępnej analizy do 
MZ**** 

03/02/2022 

Decyzja MZ** pozytywna Priorytet 3 Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do zaproponowanej zmiany. W opinii MZ 
zasadne jest dodanie POI w ramach UMM, bądź wypracowanie 
zaproponowanych zmian w ramach alternatywnego rozwiązania dla UMM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 
realizacji do KCMRM** 

18/02/2022 

 

*   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. 


