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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 dolnośląskie Dysponent ZRM n.d. 

Imię i nazwisko Arkadiusz Jarecki Login użytkownika a.jarecki 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail a.jarecki@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Analityk 

Tytuł zgłoszenia Dodanie w zakładce SIM możliwości szukania po dysponencie. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie w zakładce SIM możliwości szukania po dysponencie – nowa kolumna pod nazwą 

dysponent zrm. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Dodanie w zakładce SIM możliwości szukania po dysponencie – nowa kolumna pod nazwą 

dysponent zrm, pozwoli na dokładniejszą kontrolę nad dokumentacją medyczną przekazywaną 

do SIM. 

Przypadki użycia***  Weryfikacja i nadzór nad dokumentacją przekazywaną do SIM przez Urzędy Wojewódzkie. 

Uzasadnienie 

Na chwilę obecną nie ma możliwości weryfikacji u jakiego dysponenta dokumentacja 

medyczna została przekazana do SIM czy jakie są błędy SIM. Dodanie nowej kolumny 

umożliwi dokładniejszy nadzór nad jednostkami, w których występują 

nieprawidłowości. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 06/04/2022 Numer zgłoszenia 06/04/2022 

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 weryfikacji czy powyższa zmiana nie została zaplanowana 

w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

X 
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Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
19/04/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Możliwość wyszukiwana po dysponencie zostanie dodana w ramach Modułu 

Analityka 2.0. W panelu filtrów w zakładce SIM dodany zostanie nowy filtr 

„Podmiot” po wybraniu którego dla analityka wojewódzkiego System wyświetli 

okno modalne „Podmiot” do wybrania z listy jednego lub wielu podmiotów (lider, 

współrealizator, podwykonawca) z danego województwa. 

W związku z wprowadzeniem opisywanej funkcjonalności w Module Analityka 

2.0, KCMRM nie rekomenduje wprowadzania modyfikacji w Module Analityka 

1.0. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

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

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

Ministerstwo Zdrowia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od 

realizacji zaproponowanej zmiany biorąc pod uwagę iż zaproponowana 

zmiana została uwzględniona w ramach rozwoju SWD PRM do wersji 2.0 

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. 


