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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 małopolskie Dysponent ZRM 
Krakowskie Pogotowie 

Ratunkowe 

Imię i nazwisko Krzysztof Palimonka Login użytkownika k.palimonka 

Rola w SWD PRM 
Ratownik medyczny – 

Kierownik ZRM 
E-mail krzysztof.palimonka@kpr.med.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM ZRM stacjonarny i mobilny 

Tytuł zgłoszenia 
Ograniczenie katalogu procedur medycznych ICD-9 dostępnych dla zespołów ratownictwa 

medycznego 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Obecnie, przed zamknięciem KZW, Kierownik ZRM dokonuje wyboru zrealizowanych w 

związku ze zleceniem procedur medycznych ICD-9. Katalog zawiera wszelkie dostępne 

procedury ICD-9. 

 

Tymczasem, zgodnie z treścią Załącznika nr 6: „Lista procedur medycznych stosowana 

pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego” do Zarządzenia nr 14/2019/DSM 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne, katalog procedur 

dostępnych dla ZRM jest ściśle ustalony. 

 

Wobec tego proponujemy ograniczenie katalogu dostępnych procedur tylko do tych, które 

podlegają rozliczeniu z NFZ na podstawie przywołanego rozporządzenia. Pozwoli to ograniczyć 

błędy dot. wyboru procedur spoza katalogu określonego Zarządzeniem Prezesa NFZ. 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Ograniczenie katalogu procedur do tych wskazanych w treści załącznika nr 6 do zarządzenia 

Prezesa NFZ (w załączeniu) oraz dodatkowo pozostawienie procedury V100 (nie jest ona 

uwzględniona w obowiązującej wersji Zarządzenia Prezesa NFZ, została wprowadzona w 

związku ze zleceniem wykonywania przez ZRM testów antygenowych). Lista procedur – 

określona w załączniku do niniejszego wniosku. 

 

Przypadki użycia***  

Wybór procedury dokonywany jest na dotychczasowych zasadach, przed zamknięciem KZW 

przez Kierownika ZRM - bez konieczności zmiany istotnego oprogramowania funkcjonalności. 

 

Uzasadnienie 

W obecnym kształcie ratownik medyczny może wybrać każdą procedurę nie mając świadomości 

istnienia zamkniętego katalogu procedur, z których powinien korzystać w świetle 

obowiązującego Zarządzenia Prezesa NFZ. To powoduje możliwość powstania błędów 

wymagających korekt. 
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STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/06/2022 Numer zgłoszenia 15/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Negatywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Zgodnie z paragrafem 7 zarządzenia NFZ nr 14/2019/DSM Warunki rozliczania 

świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie. 

Pkt 3. Par. 7 mówi: „Świadczeniodawca, sprawozdając wykonane przez zespoły 

ratownictwa medycznego procedury medyczne, posługuje się klasyfikacją procedur 

ICD 9, w tym pomocniczo listą procedur ICD 9 dedykowaną dla ratownictwa 

medycznego, określoną w załączniku nr 6 do zarządzenia.” 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wskazane procedury służą do rozliczeń w 

ramach umowy z OWNFZ, a nie stanowią zamkniętego katalogu czynności, jakie 

mogą wykonywać członkowie ZRM. Jednocześnie wartym zauważenia jest fakt, że w 

ZRM kierownikami są również lekarze, a ich czynności mogą wykraczać poza zakres 

przyjęty dla RM i PS. Kolejną kwestią jest planowany do wdrożenia moduł SWD 2.0, 

który w ramach swoich funkcjonalności umożliwi automatyczne dodawanie 

wykonanych procedur. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zbliżający się termin 

wdrożenia SWD 2.0, niezasadne jest tworzenie odrębnego katalogu ICD 9 dla ZRM 

P.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W ramach rozbudowy Modułu ZRM do tzw. wersji SWD 2.0 zaplanowano 

implementację mechanizmu odpowiadającego za mapowanie wykonanych 

czynności na odpowiednie kody ICD-9. 

 

Opis funkcjonalności znajduje się w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu 

ZRM: 

 

3.4.2.4. MAPOWANIE ICD9 

Procedury medyczne udzielone przez ZRM będą automatycznie uzupełniane 
na podstawie parametrów oznaczonych w sekcjach: 

1) III Badanie; 

2) IV Rozpoznanie; 

3) V Postępowanie z pacjentem. 

Z uwagi na powyższe oraz w związku z argumentacją przytoczoną przez 
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, KCMRM negatywnie 
opiniuje wprowadzanie zmian zaproponowanych w zgłoszeniu. 
 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 
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Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
14/07/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 
Biorąc pod uwagę brak zasadności realizacji zgłoszonej funkcjonalności 

odstąpiono od realizacji propozycji użytkownika. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
18/07/2022 

 

*   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. 


