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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 pomorskie Dysponent ZRM Pomorski Urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Jarosław Mróz Login użytkownika j.mroz1 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Wojewódzki 
E-mail Jaroslaw.mroz@gdansk.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM MADM, ZRM, ZRM MOBILNY 

Tytuł zgłoszenia 
Możliwość wysyłania komunikatów SWD PRM na konkretne rejony operacyjne lub do 

konkretnych podmiotów 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Na dzień dzisiejszy Administrator Centralny może wysłać komunikat jedynie z podziałem na 

moduły. Propozycja polega na możliwości wysłania do konkretnego dysponenta ZRM lub na 

konkretny rejon operacyjny komunikatu dla kierowników ZRM 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Propozycja polega na możliwości wysłania do konkretnego dysponenta ZRM lub na konkretny 

rejon operacyjny komunikatu dla kierowników ZRM 

Przypadki użycia***  

GDM otrzymując informację o blokadzie konkretnego IP/SOR przekazuje taką informację do 

kierowników ZRM za pośrednictwem aplikacji Helpdesk do CTSWDPRM, które przekazuje  

wiadomość na moduł ZRM Mobilny i/lub moduł ZRM do konkretnych dysponentów. 

Uzasadnienie 

Zmniejszenie liczby odmów przyjęć ze względu na wybranie innego SOR/IP niż 

najbliższy, w którym przez blokadę przekazanie pacjenta nie doszło by do skutku, a 

przez to skrócenie czasu obsługi zgłoszeń. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/06/2022 Numer zgłoszenia 16/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność wymaga weryfikacji po stronie KCMRM, czy jest 

możliwa do realizacji w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 
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Opinia KCMRM**** pozytywna  Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

KCMRM pozytywnie opiniuje realizację powyższej funkcjonalności z zastrzeżeniem 

wykorzystywania poniżej opisanej funkcjonalności jedynie w zakresie informowania o pracach 

i incydentach w infrastrukturze SWD PRM i PZŁ SWD PRM lub innych systemów wpływających 

na działanie powyższych. Informacje jakie użytkownik proponuje przesyłać za pośrednictwem 

Komunikatów powinny być przekazywane za pomocą komunikatora, jaki KCMRM planuje 

wdrożyć w przyszłości w ramach rozwoju systemu. 

  

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez dodanie w Module Administratora SWD 

PRM możliwości wyboru stanowisk na które będą wysyłane komunikaty z uwzględnieniem: 

1. województwa; 

2. podmiotu; 

3. rejonu operacyjnego; 

4. dyspozytorni medycznej. 

 

Możliwość tworzenia komunikatów nadal pozostanie w gestii Administratora Centralnego. 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
29/08/2022 

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. 


