
 

Procedura 
zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji 

funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM 

Data wprowadzenia: 
20.05.2020 r. 

Wersja: 3.0 

 

Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Wydział Ratownictwa Medycznego 

Załącznik nr 1 

Strona 1 z 2 

 

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 
Automatyzacja uzupełnienia danych osobowych pacjenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

po wprowadzeniu w SWD PRM podlegającego walidacji numeru PESEL  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

 

Obecna funkcjonalność SWD PRM waliduje poprawność wprowadzenia numeru PESEL 

pacjenta. Nie zapewnia jednak możliwości automatycznego uzupełnienia danych pacjenta (imię, 

nazwisko, adres zamieszkania). W związku z tym kierownik ZRM uzupełnia te dane ręcznie. 

Niejednokrotnie zdarzają się pomyłki polegające na błędach literowych lub podaniu przez 

pacjenta innego adresu zamieszkania niż ten znajdujący się w bazie e-gabinet. Powoduje to 

istotną ilość błędów SIM. Statystycy medyczni nie posiadają dostępu do narzędzi 

umożliwiających dokonanie stosowanych korekt i na chwilę obecną brakuje systemowego 

rozwiązania umożliwiającego usunięcie błędów dokumentacji medycznej. 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

 

Warunkiem zapewnienia funkcjonalności jest integracja SWD PRM z bazą danych CWUB/ e-

gabinet. 

Integracja baz danych umożliwiłaby automatyczne zaczerpnięcie danych osobowych i adresu po 

wprowadzeniu poprawnego numeru PESEL. Tym samym ewentualne niezgodności mogłyby 

zostać wyjaśnione przez Kierownika ZRM na etapie wytworzenia dokumentacji medycznej oraz 

wyeliminowanie statystycznie dużej ilości błędów SIM. 

 

 

Przypadki użycia***  

Po wprowadzeniu funkcjonalności: Kierownik ZRM powinien być zobowiązany do wprowadzenia 

w pierwszej kolejności numeru PESEL tak, aby pozostałe dane zostały importowane z bazy 

CWUB/ e-gabinet. Następnie należałoby sprawdzić zgodność danych osobowych i wybrać 

odpowiednie pole na podstawie którego zaczerpnięto informacje o numerze PESEL pacjenta 

(np. przekaz ustny, dowód osobisty itp.) 

 

Alternatywnie w przypadku braku łączności z e-gabinet proces funkcjonowałby jak do tej pory. 
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Uzasadnienie 
Wprowadzenie nowej funkcjonalności gwarantuje rzetelne odwzorowanie danych o 

osobowych pacjentów i wyeliminowanie ryzyka powstawania błędów SIM. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 15/06/2022 Numer zgłoszenia 18/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Wskazana funkcjonalność została zgłoszona przez DB do KCMRM. 

Realizacja nastąpi po stworzeniu punktu styku z siecią Internet na potrzeby 

SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
22/06/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Zespół KCMRM pozytywnie opiniuje powyższą propozycję. 

 

Dodanie funkcjonalności automatycznego uzupełniania danych osobowych 

pacjenta usprawni proces wypełniania dokumentacji medycznej oraz ograniczy 

ilość błędów związanych z niepoprawnymi danymi sprawozdawanymi do SIM 

(P1).  

 

Realizacja powyższej funkcjonalności wymagać będzie produkcyjnego 

uruchomienia Centralnego Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet oraz 

pozyskania warunków technicznych dla realizacji integracji od CeZ. 

 

KCMRM zwróciło się do CeZ pismem z dnia 2 lutego 2022 roku znak:  

LPR.DKCM.07.136-1.2022 z prośbą o przekazanie warunków technicznych 

realizacji ww. zagadnienia, następnie KCMRM przesłało kolejne pismo do CeZ 

w przedmiotowej sprawie w dniu 9 czerwca 2022 roku, znak: 

LPR.DKCM.07.555-2.2022. Do dnia wydania rekomendacji CeZ nie 

odpowiedziało na żadne z ww. pism. 

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 
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*   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. 


