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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 opolskie Dysponent ZRM - 

Imię i nazwisko Radosław Worożański Login użytkownika r.worozanski 

Rola w SWD PRM 
Administrator 
wojewódzki 

E-mail rworozanski@opole.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł raportowy Oracle APEX 

Tytuł zgłoszenia Dodanie nowych raportów: 

Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności 

- ilość zgłoszeń alarmowych w przedziale czasowym dla danego użytkownika (DM - P); 
- czas obsługi zgłoszeń alarmowych konkretnego DM-P w danym przedziale czasowym; 
- średni czas obsługi zgłoszeń dla konkretnego DM; 
- zbiór nagrań konkretnego dyspozytora w określonym przedziale czasowym. 
 

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany 

Dodanie nowych raportów potrzebne jest do przeprowadzania cyklicznych weryfikacji w zakresie 
ilości i jakości obsługi zgłoszeń na numer alarmowy 999 przez dyspozytorów medycznych. 

Przypadki użycia***  Generowanie raportu 

Uzasadnienie 
Raporty na potrzeby kontroli funkcjonowania dyspozytorni medycznej w zakresie 
poszczególnych dyspozytorów. 
Raporty na potrzeby kierownika i z-ca kierownika DM. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 17/03/2021 Numer zgłoszenia 08/03/2021 

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 zaproponowane raporty nie zostały już 
zaplanowane w ramach prac nad rozbudową modułu raportowego. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

X 
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Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 

24/03/2021 

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

Uzasadnienie 
KCMRM**** 

Dodanie nowego raportu wymaga szczegółowego określenia założeń biznesowych. Ponadto, nie 
ma możliwości wygenerowania zbioru nagrań dla konkretnego dyspozytora w określonym 
przedziale czasowym, jako raport w Module Raportowym, a dostęp opisanych raportów jest 
możliwy do zawężenia jedynie do konkretnego podmiotu, a nie uprawnień użytkownika SWD 
PRM. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 
analizy do MZ**** 

03/02/2022 

Decyzja MZ** pozytywna Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do zaproponowanej zmiany. Podczas 
spotkania roboczego, na którym omawiano zaproponowane zmiany podjęto 
następujące decyzje, odpowiednio do wskazanych propozycji: 
- dodanie w ramach raportu PZŁ 7 kolumny z rolą użytkownika, 
- przygotowanie założeń do nowego raportu, 
- weryfikacja możliwości poprawnego wyszukiwania użytkownika w ramach 
raportu PZŁ 7. 
- weryfikacja możliwości wprowadzenia zmian u wykonawcy. 
Dalsza weryfikacja możliwości wprowadzenia zmian będzie omawiana 
podczas warsztatów przedstawicieli MZ oraz KCMRM. 

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. 


