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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia) 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM lub PZŁ SWD PRM 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo Podkarpackie Podmiot WSPR Rzeszów 

Imię i nazwisko Łukasz Gołąb Login użytkownika l.golab 

Rola w SWD PRM Ratownik Medyczny ZRM E-mail rat-med@wp.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ SWD 
PRM 

Moduł SWD ZRM MOBILNY 

Tytuł zgłoszenia Wielkość czcionki tekstu w KZW 

Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności 

KZW Strona 1: Adres lub nazwa miejsca zdarzenia, Wywiad medyczny 
KZW strona 2: Dane pacjenta, Dane wzywającego nr telefonu 

Szczegółowy opis propozycji 
zmiany 

Zwiększenie czcionki tekstu dp co najmniej 20pkt w KZW na stronie pierwszej tj. Adresu lub 
nazwy miejsca zdarzenia, oraz wywiadu medycznego. Oraz przede wszystkim zwiększenie 
czcionki tekstu nr telefonu wzywającego do co najmniej czcionki 28. 

Przypadki użycia*** 

W trakcie wykonywania zlecenia w wielu sytuacjach zachodzi potrzeba kontaktowania się z 
wzywającym (np. dokładna lokalizacja miejsca zgłoszenia).  W trakcie jazdy ambulansem  
rozmiar czcionki nr telefonu wzywającego utrudnia jego odczytanie. Uzupełniane pole wywiadu 
medycznego przez dyspozytora w trakcie jego realizacji tez jest mało czytelne podczas jazdy 
ambulansem . 

Uzasadnienie 

Mało czytelne rozmiary czcionki szczególnie przy drganiach w trakcie jazdy 
ambulansem. Osoby z wadami wzroku mają duże kłopoty z odczytaniem tekstu.  W 
module SWD ZRM mobilnym w zakładce KZW na stronie 1 i 2 jest sporo 
niezapisanego miejsca gdzie można by zmieścić powiększony tekst. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 19/08/2022 Numer zgłoszenia 28/08/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** 
pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ w przypadku 
opinii negatywnej ** 

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM czy nie została 
ona zaplanowana do realizacji w ramach rozwoju SWD do wersji 2.0. 

Zatwierdził MZ** 
Agnieszka Tuderek-Kuleta 
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Data przekazania do oceny do 
KCMRM** 31/08/2022 

Opinia KCMRM**** negatywna Priorytet***** 1/2/3 Wersja 

Uzasadnienie KCMRM **** Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy, pozytywnie ustosunkowuje się 
do zaproponowanych zmian, zastrzegając jednak, że są one już przewidziane 
w ramach realizacji RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM Optymalizacja 
Modułu ZRM etap II.  
 
Powyższa modyfikacja zawiera m.in.: 

a) Wprowadzenie dynamicznego skalowania czcionki w Module ZRM 
zależnej od ustawionej rozdzielczości na danym urządzeniu. 
Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej funkcji w razie 
problemów z wydajnością sprzętową. 

b) Wprowadzenie czterostopniowego skalowania czcionki w Module 
ZRM na danym urządzeniu, niezależnego od dynamicznego 
skalowania. Dostępne do wyboru będą możliwości ręcznego 
skalowania czcionki wg. rozmiarów: Mała, Średnia (standardowa), 
Duża, Największa. 

 
W związku z powyższym, Zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji 
niniejszej inicjatywy. 

Zatwierdził KCMRM**** Paweł Bąkała 

Data przekazania wstępnej 
analizy do MZ**** 

09/09/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja 

Uzasadnienie MZ w przypadku 
opinii negatywnej ** 

Ministerstwo Zdrowia widzi zasadność realizacji przedstawionej przez 
użytkownika. Jednakże biorąc pod uwagę iż została ona zaplanowana w 
ramach dalszego rozwoju SWD zgłoszenie zostaje zamknięte. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do realizacji 
do KCMRM** 

26/09/2022 

 

*   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. 

***** 1 – Wysoka ważność, 
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2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


