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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 Moduł Raportowy 

Tytuł zgłoszenia Modyfikacja raportu Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM. 

Funkcjonalność  / 

Opis modyfikacji 

istniejącej 

funkcjonalności 

Zmodyfikowanie liczenia statusu Czas w szpitalu dla ostatniego podmiotu leczniczego do którego jest 

przekazywany pacjent. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W chwili obecnej dla generowanego raportu jest liczony Czas w szpitalu dla pierwszego kliknięcia. 

Należy zmienić, aby czas w szpitalu był liczony od ostatniego kliknięcia (najbardziej aktualnego czasu). 

Przypadki użycia***  Weryfikacja i nadzór nad postojami w danym podmiocie leczniczym. 

Uzasadnienie 

Są przypadki dla których zrm dostaje odmowę przyjęcia pacjenta i jest odsyłany do kolejnego 

SOR/IP. W tym momencie zespół klika ponownie przewóz do szpitala a potem czas w 

szpitalu. Raport dla danego podmiotu jest generowany dla pierwszego kliknięcia statusu czas 

w szpitalu co dla ostatniego podmiotu leczniczego postój jest wydłużony i przez co dane 

generowane w raporcie są nieprawdziwe. Wobec powyższego należy raport zmodyfikować 

tak, aby postój był liczony od ostatniego kliknięcia statusu czas w szpitalu. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/06/2022 Numer zgłoszenia 21/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena 

MZ** 
Nie dotyczy Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Zgłoszenie traktowane jest jako ewentualny błąd modułu raportowego i wymaga 

weryfikacji KCMRM co do poprawności działania raportu. Podczas tworzenia 

raportu przyjęto, iż czas oczekiwania ZRM w SOR / IP jest liczony od momentu 
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odznaczenia statusu „w szpitalu” do zmiany na kolejny  chronologicznie status. 

Odznaczenie przez użytkownika ponownie statusu przewóz do szpitala powoduje 

utworzenie odrębnego wiersza w module raportowym. Jednocześnie należy mieć 

na uwadze, iż w ramach SWD 2.0 przewidziano dedykowane pola dla odmów 

przyjęć pacjenta, a tym samym raport zostanie uzupełniony o nowy zakres danych. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
29/06/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

KCMRM nie rekomenduje wprowadzania zmian ww. zakresie. „Raport 9 – Czasy 

oczekiwania SOR/IP przez ZRM” liczy czasy zgodnie z założeniami w sposób 

prawidłowy. Czas oczekiwania ZRM w SOR/IP jest liczony od momentu odznaczenia 

statusu „W szpitalu” do zmiany na kolejny chronologicznie status. Już dziś 

odznaczenie przez użytkownika ponownie statusu przewóz do szpitala powoduje 

utworzenie odrębnego wiersza w Module Raportowym. 

Poniżej przykład dla KZW. ZRM D01 19 oznaczył po raz pierwszy status „W szpitalu” 

o godzinie 10:02, następne oznaczenie statusu „W szpitalu” nastąpiło o godzinie 

11:18. Ponowne oznaczenie statusu powoduje dodanie kolejnego wiersza  

w raporcie. Czas oczekiwania jest liczony od ostatniego statusu „W szpitalu”. 

 

 
Zatwierdził 

KCMRM**** 
Mateusz Komza 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

14/07/2022 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  

Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 

Data przekazania do 

realizacji do 

KCMRM** 

DD/MM/RRRR 

 

*   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. 


