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Lp. 

Nr inicjatywy 

użytkownika/ 

Tytuł inicjatywy 

Data 

przekazania 

przez MZ 

inicjatywy 

do 

KCMRM 

Opinia KCMRM Uzasadnienie KCMRM 

Data 

przekazania 
przez 

KCMRM 

analizy do 

MZ 

Data przekazania 

przez MZ do 

KCMRM do 

realizacji 

Etap 

realizacji  

w KCMRM 

Termin 

omówienia 

założeń do 

RFC na Radzie 

ds. SWD PRM 

/ Termin 

przekazania do 

członków Rady 

ds. SWD PRM 

do uzgodnień 

Nr RFC w którym 

zawarta jest 

funkcjonalność z 

inicjatywy 

użytkownika 

Data 

akceptacji 

RFC przez 

Radę ds. 

SWD PRM  

Data 

przekazania 

do wyceny 

Uwagi 

Data 

przekazania 

do MZ 

Data 

przekazania 

do realizacji 

Data 

akceptacji 

przez MZ 

Planowany 

termin 

udostępnienia 

w środowisku 

testowym 

1 

Inicjatywa nr 2/2022 

Lokalizacja miejsca 

zdarzenia poprzez 

współrzędne geograficzne 

14-01-2022 Negatywna 

Zespół KCMRM nie widzi 

zasadności wprowadzania powyższej 

modyfikacji - aktualnie współrzędne 

można wprowadzać w Module 

Mapowym i następnie oznaczyć 

zdarzenie w tym miejscu zdarzenie. 

02-02-2022 03-02-2022    
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Inicjatywa 3/2022 

Przyjęcie zgłoszenia z 

rozpoznaniem „Nagłe 

Zatrzymanie Krążenia” 

14-01-2022 Negatywna 

Modyfikacja opisywanej 

funkcjonalności jest przewidziana w 

II etapie modyfikacji RFC 03/2021 

„Poprawa ergonomii pracy 

użytkowników SWD PRM”: 

Dyspozytor medyczny po wybraniu 

rozpoznania „Nagłe zatrzymanie 

krążenia” lub „Nieprzytomny” 

będzie musiał zaznaczyć odpowiedź 

na pytanie „Czy oddycha”. W 

przypadku zaznaczenia odpowiedzi 

negatywnej, system umożliwi 

przyjęcie wezwania. 

02-02-2022 03-02-2022    
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Inicjatywa 

nr 4/2022 

 

Dodanie możliwości edycji 

KZW oraz KMCR z 

poziomu zakładki SIM w 

MANL 

07-02-2022 Negatywna 

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. 

Nie dotyczy 
Negatywna decyzja 

MZ 
Nie dotyczy Nie dotyczy    
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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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Inicjatywa 

nr 5/2022 

 

Dodanie możliwości 

przełączenia konsoli ze 

stanowiska WKRM na 

Dyspozytornię Medyczną 

w przypadku braku pełnej 

obsady WKRM 

03-03-2022 Negatywna 

Przychylamy się do negatywnej 

opinii DB MZ – brak uzasadnienia 

dla opisywanej modyfikacji. 

Dyspozytor medyczny nie może 

pełnić zadań za wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

14-03-2022     
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