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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 Zachodniopomorskie Dysponent ZRM  

Imię i nazwisko Jarosław Poziemski Login użytkownika j.poziemski 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Wojewódzki 
E-mail jpoziemski@szczecin.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Aplikacja VaboxWeb 

Tytuł zgłoszenia Dodanie filtrów wyszukiwania w aplikacji VaboxWeb 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

w filtrach przeszukiwania w VaboxWeb powinna być opcja przeszukania 

nagrań dowolnej DM z zawężeniem do konkretnego nr telefonu 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 
j.w. 

Przypadki użycia***  
Zapytania o udostępnienie nagrań sądów, prokuratury, policji dotyczące danego województwa, 

które wpadają do innych dyspozytorni w związku z zastępowalnością 

Uzasadnienie 

W związku z zapytaniami Policji, Sądów, Prokuratur itd. - jesteśmy 

zobligowani ustawowo do udostępniania stosownych danych, miedzy innymi 

nagrań ze zgłoszeń wpływających na Dyspozytornie. Z uwagi na sytuację 

dotyczącą obsady DM spora ilość zgłoszeń trafia do innych DM. 

Korzystając z aplikacji VaboxWeb możemy przeszukiwać tylko i wyłącznie 

nagrania w/g swojej właściwości. 

Stosując możliwości Vaboxa nie odnajdziemy nagrań dotyczących mojego 

województwa, które realizowane były przez inne DM w ramach 

zastępowalności. 

Biorąc pod uwagę przykład ze zgłoszenia nr 2251124, gdyby nie rozmowa z 

Prokuratorem nie wiedziałbym, że było więcej niż 1 wezwanie do pacjentki i 

udzielając odpowiedzi przesłałbym tylko 50% informacji. 

Fakt istnienia innych nagrań niż zgłoszone w macierzystej DM  udało się 

ustalić tylko dlatego, że mam dostęp do danych do systemu CPR. 

Uważam, że w filtrach przeszukiwania w VaboxWeb powinna być opcja 

przeszukania nagrań dowolnej DM z zawężeniem do konkretnego nr telefonu 
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np. telefon o numerze xxxxxxxx, woj dowolne, DM dowolna 
 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 10/12/2021 Numer zgłoszenia 29/12/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości 

wyszukiwania nagrań w zależności od rejonu dane DM bądź informowania 

użytkownika że w danym dniu inna DM ze wskazaniem która obsługiwała 

połączenie z danym numerem. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 

21/12/2021 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Obecnie zaimplementowane funkcjonalności umożliwiają dostęp do nagrań 

wytworzonych w ramach właściwej dyspozytorni medycznej – w opinii Zespołu 

KCMRM należy zmodyfikować powyższą funkcjonalność poprzez możliwość 

wyświetlenia przez użytkownika wszystkich nagrań dostępnych w systemie, 

zarówno tych do których użytkownik ma uprawnienia jak i tych do których nie 

posiada uprawnień, zgodnie z przyjętą logiką systemu. Nagrania do których 

użytkownik ma uprawnienia będą jednoznacznie oznaczone na liście. 

Pozostałe nagrania będą jedynie prezentowane, bez możliwości odsłuchu, 

eksportu oraz możliwości wyszukania nagrań powiązanych. Listę będzie 

można zapisać w postaci pliku csv. Zapisane zostaną wszystkie rekordy. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
20/04/2022 

Decyzja MZ** pozytywna Priorytet 2 Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do zaproponowanej zmiany. W opinii MZ 

zasadne jest udostępnienie informacji o innych zgłoszeniach wzywającego ze 

wskazaniem DM która obsługiwała to połączenie. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
16/05/2022 

 

*   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. 


