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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 Karol Datta Login użytkownika k.datta 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Wojewódzki SWD PRM 
E-mail kdatta@szczecin,uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM DCA DGT 

Tytuł zgłoszenia Modyfikacja schematu odbioru zgłoszenia dysp. Głłówny, zastępca 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

8.2.3.8.1 PRZELEWANIE POŁĄCZEŃ OCZEKUJĄCYCH NA KOLEJCE HLD-GDM 

Dla połączeń oczekujących na kolejce HLD-GDM przyjęto następujący algorytm: 

1) połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku użytkownika 

zalogowanego do roli GDM i będącego w obsłudze: 

a) będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki; 

b) po upływie zadanego czasu (15 sekund) połączenia oczekujące na zapowiedzi na 

kolejce HLD-GDM będą przekierowywane na kolejkę HLD-ZGDM - jest to dedykowana 

kolejka do obsługi połączeń oczekujących, które nie zostały odebrane na kolejce HLD-

GDM; 

2) połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku braku użytkownika 

zalogowanego do roli GDM lub w przypadku użytkownika zalogowanego do roli GDM 

i nie będącego w obsłudze: 

a)połączenia będą kierowane na kolejkę HLD-ZGDM; 

b) będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

1) połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku użytkownika 

zalogowanego do roli GDM i będącego w obsłudze: 

a) będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki; 

b) po upływie zadanego czasu (15 sekund) połączenia oczekujące na 

zapowiedzi na kolejce HLD-GDM będą przekierowywane na kolejkę HLD-
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ZGDM - jest to dedykowana kolejka do obsługi połączeń oczekujących, które 

nie zostały odebrane na kolejce HLD-GDM; 

2) c) jeżeli nikt nie jest zalogowany na HLD-ZGDM lub dyspozytor jest na 

przerwie, połączenie jest przekierowywane do HLD-GDM (ewentualnie 

którekolwiek stanowisko wysyłające); 

3) d) Jeżeli użytkownik zaloguje się na kolejkę HLD-GDM albo HLD-ZGDM 

połączenie z powrotem jest przekierowywane na te kolejki. 
 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

W tym momencie gdy dyspozytor główny jest zajęty rozmową lub innymi czynnościami, 

połączenie jest zgodnie z procedura przekierowywane do Zastępcy dyspozytora 

głównego. Jeżeli Zastępca w tym czasie jest na przerwie połączenie zostaje 

zawieszone na centrali i nie zostaje dalej nigdzie przekierowane a dzwoniący słyszy 

cały czas zapowiedz i nie może się nigdzie dodzwonić. Jest to efekt zawieszenia do 

momentu rozłączenia się dzwoniącego. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/12/2021 Numer zgłoszenia 30/12/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

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

jej wdrożenia oraz poprawnego działania systemu. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
31/12/2021 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W opinii KCMRM wdrożenie powyższej modyfikacji pozwoli uniknąć sytuacji 

opisanej przez użytkownika. Proponujemy procedowanie rozwiązania 

zmodyfikowanego w następujący sposób:  

 

Połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku użytkownika 
zalogowanego do roli GDM i będącego w obsłudze: 
a) będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki HLD; 
b) po upływie zadanego czasu (15 sekund) połączenia oczekujące na 
zapowiedzi na kolejce HLD-GDM będą przekierowywane na kolejkę wspólną 
HLD-ZGDM i będą prezentowane na konsoli GDM i ZGDM z aktywnym 
dzwonkiem. Dyspozytorzy medyczni z rolą GDM i ZGDM będą mieli możliwość 
ich odebrania. HLD-ZGDM - jest to dedykowana kolejka do obsługi połączeń 
oczekujących, które nie zostały odebrane na kolejce HLD-GDM. 
 
W przypadku braku zalogowanego użytkownika do HLD-GDM scenariusz 

pozostaje bez zmian.  
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Jednocześnie informujemy, że Zespół ds. Rozwoju SWD PRM wraz  

z Wykonawcą PZŁ SWD PRM, przetestował powyższy scenariusz i poddał go 

tygodniowej obserwacji w DM07-01 Warszawa. Żaden użytkownik nie zgłosił 

uwag do działania zaimplementowanego rozwiązania. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
30/05/2022 

Decyzja MZ** Pozytywna Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 
Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o realizowaniu 

zaproponowanej zmiany. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
17/06/2022 

 

*   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. 


