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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 Pomorskie 
Dysponent 

ZRM 
SP ZOZ SPR Gdańsk 

Imię i nazwisko Wojciech Adamczyk 
Login 

użytkownika 
w.adamczyk 

Rola w SWD 

PRM 
Administrator Dysponenta E-mail wadamczyk@pogotowie.gdansk.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD 

PRM 
Analityk 

Tytuł 

zgłoszenia 
Edycja KZW oraz  KMCR z poziomu SIM 

Funkcjonalność  

/ Opis 

modyfikacji 

istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie możliwości edycji KZW oraz KMCR z poziomu zakładki SIM w module Analityka. 

Szczegółowy 

opis propozycji 

zmiany 

Aktualnie poprawiając błędy SIM w module Analityka, należy zapisać nr KZW, przejść na zakładkę Zamknięte 

dokumenty, wyfiltrować konkretne KZW i dopiero przejść do jej edycji w celu poprawy błędów aby prawidłowo 

przekazać Zdarzenie Medyczne do SIM. Dodanie możliwości edycji w zakładce SIM, po wyfiltrowaniu ZM 

według błędów SIM, można by poprzez prawe kliknięcie myszą, przejść od razu do edycji KZW i KMCR w 

celu poprawy błędu. 

Przypadki 

użycia***  

Przykład: filtruję błędy SIM z całego tygodnia, z listy błędów poprzez prawe kliknięcie myszą rozwija się menu 

z wyborem: edytuj KZW, edytuj KMCR. Nie trzeba przechodzić do zakładki Zamknięte dokumenty i ponownie 

filtrować poszukiwanego zdarzenia w celu poprawy i prawidłowego sprawozdania do SIM. 

Uzasadnienie 
Ułatwi i usprawni poprawę błędów SIM, zwłaszcza u dużych Dysponentów, gdzie jest sporo 

zdarzeń medycznych. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 07/02/2022 
Numer 

zgłoszenia 
04/03/2022 

Przedstawiciel 

MZ** 
Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena 

MZ** 
pozytywna Priorytet  

X 
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Uzasadnienie 

MZ** 

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości jej 

wdrożenia oraz poprawności działania modułu analityka. 

Zatwierdził 

MZ** 
Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data 

przekazania do 

oceny do 

KCMRM** 

14/03/2022 

Opinia 

KCMRM**** 
Negatywny Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W Module Analityka 1.0 wdrożenie funkcjonalności modyfikacji dokumentów  

z poziomu zakładki „SIM” jest zasadne i stanowiło by znaczące ułatwienie dla 

użytkowników. Natomiast należy mieć na uwadze, że w Module Analityka 2.0 

zaplanowano dodanie nowych zakładek oraz funkcjonalności ułatwiających obsługę 

błędów SIM.  

 

Poniżej opis funkcjonalności przekazywania dokumentów do poprawy przez kierowników 

ZRM zgodnie z zapisami Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Analityka do tzw. 

wersji SWD PRM 2.0: 

 

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART  

 

Funkcjonalność przekazywania dokumentów będzie dostępna wyłącznie dla 

użytkowników z uprawnieniem systemowym analityk dysponenta. Funkcjonalność 

dotyczy kart, które będą otrzymają status KZW:  

1) „Błąd walidacji wstępnej”;  

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.  

 

Analityk dysponenta po weryfikacji błędnych, oznaczonych na czerwono, pól  

w karcie, będzie miał możliwość przekazania ich do kierownika ZRM, który wytworzył 

dokumentację.  

 

Przekazanie dokumentacji przez System nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście 

dokumentów do modyfikacji, a następnie kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po 

kliknięciu w przycisk „Przekaz karty”, System:  

 

1) udostępni karty w Module ZRM - Stacjonarny, gdzie kierownik ZRM będzie miał 

możliwość ich poprawy;  

2) status KZW zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”;  

3) dokumenty przestaną być widoczne na liście zamkniętych dokumentów, ponieważ 

wymagają ponownego zamknięcia. Karty ze statusem KZW  

„Do uzupełnienia” są wyświetlane na liście dokumentów do modyfikacji. 

 

Dlatego biorąc pod uwagę zbliżający się termin wdrożenia Modułu Analityka 2.0 nie 

rekomendujemy modyfikacji funkcjonalności w Module Analityka 1.0. 
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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 funkcjonalności jakie zostaną udostępnione 

w ramach przygotowanego do wdrożenia Modułu Analityka 2.0. 

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. 


