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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 

MSPR SPZOZ Gdynia Żwirki i 

Wigury 14 81-394 Gdynia 

000000011293 

Imię i nazwisko Roman Pluta Login użytkownika r.pluta 

Rola w SWD PRM Kierownik ZRM E-mail roman.w.pluta@protonmail.com 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Stacjonarny i mobilny ver 51.9 

Tytuł zgłoszenia Sekcja V KMCR 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Nie da się zmienić sekcji kmcr na inną niż V bez uzupełnienia numeru pesel pacjenta (i/lub innych 

krytycznych pól). Jest to dość duże utrudnienie dla kierownika zrm. Są zdarzenia, w których w 

pierwszej kolejności potrzeba uzupełnić inne pola kmcr z uwagi na stan pacjenta i rozwój 

wydarzeń. Personalia chorego są wtedy mniej istotne na wstępnym etapie i nie zawsze jest się 

w ich posiadaniu od początku wizyty. Omyłkowe lub celowe (gdy na przykład zachodzi 

konieczność wglądu w już zebrane przez dyspozytora medycznego dane personalne chorego 

jak imię czy wiek) wejście w sekcję V kmcr wymusza na kierowniku zrm uzupełnie pola pesel 

(i/lub innych krytycznych pól) przed zmianą sekcji, a to w w/w przypadkach wymagających 

szybkich działań i decyzji, jest dużym utrudnieniem i może skutkować zaburzeniem pracy i 

utrudnia korzystanie z swd prm. Wspomniane pola krytyczne w kmcr, gdy nie wypełnione, 

powinny, w mojej ocenie, uniemożliwiać zamknięcie dokumentacji, lub nawet jej wydrukowanie, 

a nie blokować zmianę sekcji kmcr. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Pola sekcji V w kmcr, gdy nie wypełnione, powinny, w mojej ocenie, uniemożliwiać zamknięcie 

dokumentacji, lub nawet jej wydrukowanie, a nie blokować zmianę sekcji kmcr. 

Przypadki użycia***  

Zmiana sekcja kmcr z V na dowolną inna powinna być możliwa bez wypełnienia danych pacjenta 

(w tym konkretnie numeru pesel i innych krytycznych pól). Wspomniane pola krytyczne w kmcr, 

gdy nie wypełnione, powinny, w mojej ocenie, uniemożliwiać zamknięcie dokumentacji, lub nawet 

jej wydrukowanie, a nie blokować zmianę sekcji kmcr. 

Uzasadnienie 

Stanowisko pracowników helpdesku w rzeczonej sprawie sugeruje jako powód istnienia 

obecnych w/w zależności generowanie przez kierowników zrm dużej ilości błędów i 

nieprawidłowości w danych osobowych pacjentów. Rzekomo błędy te skutkowały 

przekazywaniem nieprawidłowych danych do systemu SIM (P1). 

 rozwiązanie nie powoduje żadnego utrudnienia w wykonywaniu MCR.  

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 28/06/2022 Numer zgłoszenia 22/06/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 
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Wstępna ocena MZ** Konieczny do 

przeprowadzenia test w 

środowisku testowym. 

Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Zgłoszenie wymaga wydania opinii KCMRM co do poprawności działania 

zaimplementowanych mechanizmów walidacji w SWD PRM. 

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**** 

Zaimplementowane obecnie walidacje działają zgodnie z założeniami. 

Poszczególne sekcje KMCR: 

1) I. WYWIAD; 

2) II. BADANIE; 

3) III. ROZPOZNANIE; 

4) IV. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM; 

5) V. DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA; 

powinny być wypełnione zgodnie z kolejnością podczas badania pacjenta. 

Zablokowanie możliwości opuszczenia sekcji zawierającej dane pacjenta 

podyktowana została koniecznością ograniczenia możliwości generowania 

dużej ilości błędów i nieprawidłowości w danych osobowych pacjentów, co 

skutkowało przekazywaniem nieprawidłowych danych do systemu SIM (P1). 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wypełnianie dokumentacji medycznej jest 

czynnością, która nigdy nie powinna skutkować opóźnieniem w udzieleniu 

medycznych czynności ratunkowych i w opinii zespołu KCMRM obecnie 

zaimplementowane w SWD PRM rozwiązanie nie powoduje żadnego utrudnienia 

w tym zakresie. 

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. 

 


