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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 lubuskie Dysponent ZRM LUW 

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
administrator 

wojewódzki 
E-mail tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Informowanie dyspozytora o przekroczeniu czasu przyjmowania zgłoszenia w kodzie pilności 1  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Informowanie dyspozytora dźwiękiem lub komunikatem słownym oraz zmianą koloru licznika 

czasu przyjęcia zgłoszenia  dla KOD 1 oraz . 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W przypadku decyzji dyspozytora przyjmującego o wyborze kodu pilności 1, licznik  na 20 sekund 

przed osiągnięciem 120 sekund (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w 

sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez 

dyspozytora medycznego) zmienia kolor na pomarańczowy lub żółty oraz odtwarza komunikat 

 
a po przekroczeniu 120 sekund zmienia kolor na czerwony oraz odtwarza komunikat 

 

Przypadki użycia***  

W przypadku utworzenia nowego zgłoszenia, automatycznie lub ręcznie, po wybraniu KOD 1 – 

licznik zmienia kolor ostrzegając dyspozytora o upływie lub przekroczeniu czasu przyjmowania 

zgłoszenia.    

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana ma pomóc dyspozytorowi przyjmującemu nie przekraczać określonego w 

rozporządzeniu czasu przyjmowania zgłoszenia w kodzie 1.  

 

 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/06/2022 Numer zgłoszenia 17/06/2022 

X 
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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. Jednocześnie analiza powinna być 

poszerzona o stanowisko DMW, którego również obowiązują czasy dysponowania 

ZRM wynikające z przywołanego rozporządzenia. Sygnalizacja powinna objąć oba 

kody pilności.  

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 opisywaną funkcjonalność.  

 

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez zwiększenie wielkości 

pola z czasomierzem oraz dodanie funkcjonalności zmiany koloru licznika w 

formatce zdarzenia na kolor żółty 20 sekund przed upłynięciem przepisowego 

czasu przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 

2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i 

powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla 

zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności. 

 

Zaimplementowana zostanie również funkcjonalność zmiany koloru licznika w 

formatce zdarzenia na kolor czerwony po upłynięciu przepisowego czasu 

przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o 

zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla zdarzeń w 1 jak i 2 

kodzie pilności. 

 

W przypadku dyspozytorów wysyłających proponujemy modyfikację 

funkcjonalności poprzez implementację mechanizmu „pulsowania” na liście 

zdarzeń, tych zdarzeń które otrzymały 1 kod pilności i nie zostały przydzielone 

do obsługi w przepisowym czasie (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 

sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i 

powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) – formatka 

wyróżniona na liście zdarzeń kolorem żółtym, w przypadku 1 kodu pilności, 

będzie pulsowała zmieniając swój kolor między żółtym i czerwonym. Dla 

zdarzeń w 2 kodzie pilności funkcjonalność pozostaje w niezmienionej formie – 

zdarzenia zostaną podkreślone żółtym kolorem, wydłużony zostanie jedynie 

czas po którym podświetlone zostaje zdarzenie z 30 sec na 180sec. 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 
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Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

29/08/2022 

Decyzja MZ** Do realizacji Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ** 

 Ministerstwo Zdrowia przychyla się do propozycji KCMRM o realizowaniu 

zaproponowanej zmiany. Jednocześnie propozycja RFC powinna być 

omówiona z Radą ds. SWD w celu zasięgnięcia dodatkowej opinii członków 

rady.  

Na podstawie przedstawionych opinii oraz przygotowanego RFC tut. 

Departament ponownie rozparzy wniosek.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
31/08/2022 

 

*   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. 


