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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 lubuskie Dysponent ZRM  

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

wojewódzki 
E-mail Tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Aplikacja Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Monitorowanie statusu systemów służb pomocniczych. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Obecnie status działania systemów służb pomocniczych określany jest w momencie dołączenia 

służby do zgłoszenia poprzez ikonę w tabelce PRZYDZIELONE SŁUZBY POMOCNICZE w 

formatce zgłoszenia. 

Jednocześnie CT KCMRM spamuje skrzynki pocztowe DM w sprawie awarii i  prac planowych w 

PSP, Policji. Ilość Informacji przesłanych za pomocą e-maila jest bardzo duża i często 

niepotrzebna. Informacja o „awarii SWD PSP w Mielcu” prawdopodobnie nie przyda się w DM04-

01 nigdy.   

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Proponuję dodać tablicę dla służb pomocniczych posiadającej informację o statusie systemu 

danej służby, dacie i godzinie wystąpienia prac planowych i zmiana statusu systemu służby 

zgodnie z kalendarzem prac, informację o awarii itd. Informację o awariach i pracach planowych 

będzie aktualizowało CT KCMRM. W momencie próby dołączenia służby pomocniczej dyspozytor 

otrzymałby komunikat np. „AWARIA SWD PSP…”: 

 

X 
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Po wyświetleniu komunikatu o awarii dyspozytor od razu informuje służbę pomocniczą 

telefonicznie o zdarzeniu bez czekania na pojawienie się komunikatu np. o braku potwierdzenia 

odebrania zgłoszenia przez wybraną służbę.  

Przypadki użycia***  Funkcja używana w przypadku dołączenia służb pomocniczych.  

Uzasadnienie 
Powyższa zmiana przyspiesza dołączanie służb pomocniczych w przypadku niedostępności systemu służby 

oraz minimalizuje ilość informacji przesyłanych na e-mail DM-ów. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 05/11/2020 Numer zgłoszenia 29/11/2020 

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 w SWD PRM 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
16/11/2020 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Po przeprowadzeniu analizy powyższego zagadnienia, zespół Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego negatywnie opiniuje implementację 
powyższej funkcjonalności w opisywanej formie w związku z planowanym 
udostępnieniem w środowisku produkcyjnym RFC 16/2020/SWDPRM – w którym 
wprowadzamy mechanizm przekazywania do użytkowników komunikatów o pracach 
planowych czy awariach.  
 
Wyłącznie niezbędne dla dyspozytora medycznego komunikaty będą przesyłane 
bezpośrednio do Modułu Dyspozytora gdzie każdy dyspozytor medyczny będzie miał 
do nich wgląd. Dyspozytor medyczny będzie mógł przejść do komunikatów i sprawdzić 
czy są jakieś informacje o pracach planowych lub awariach w zakresie służb 
pomocniczych. W związku z czym nie rekomendujemy zmian w obszarze wizualizacji 
niedostępności służby pomocniczej.  Komunikacja z wykorzystaniem wiadomości e-mail 
pozostanie wyłącznie w przypadku awarii i niedostępności SWD PRM. 
 
Dodatkowo należy wspomnieć, że w wyniku pogłębionej analizy po stronie Krajowego 

Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wypracowaliśmy stanowisko 

dotyczące odstąpienia od przekazywania do użytkowników końcowych, zbędnych 

komunikatów o pracach planowych w sieci OST112, SWD PSP, SWD Policji czy ST 
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CPR, które nie będą miały wpływu na działanie SWD PRM. Zmiana w tym zakresie 

zostanie wprowadzona przy wdrożeniu ww. RFC. 

 

W przypadku SWD Policji, zaimplementowane funkcjonalności zapewniają obsługę 

zdarzeń za pomocą interfejsu W2 przez inną jednostkę niż ta w której prowadzone są 

lokalne prace planowe. Należy pamiętać, że funkcjonalność komunikatów 

zaimplementowana w ramach realizacji RFC 16/2020/SWDPRM będzie 

wykorzystywana do powiadamiania użytkowników końcowych 

o sytuacjach mających wpływ wyłącznie na funkcjonowanie SWD PRM. 

 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

15/04/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od 

realizacji zaproponowanej zmiany biorąc pod uwagę planowane 

udostępnieniem w środowisku produkcyjnym RFC 16/2020/SWDPRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
19/04/2022 

 

*   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. 


