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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM lub PZŁ SWD PRM  

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM lub PZŁ SWD PRM  

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo Pomorskie Podmiot SP ZOZ SPR Gdańsk 

Imię i nazwisko Wojciech Adamczyk Login użytkownika w.adamczyk 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Dysponenta 
E-mail wadamczyk@pogotowie.gdansk.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Dyspozytora 

Tytuł zgłoszenia Dysponowanie ZRM 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Przyjęcie zgłoszenia przez DMP w kodzie pilności 1 powinno oznaczać z automatu 

dysponowanie wyjazdu na sygnale. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Aktualnie przyjęcie zgłoszenia w K1 przez DMP pozwala na wybór zadysponowania wyjazdu 

przez DMW jako wyjazd zwykły lub na sygnale. Trzeba kliknąć odpowiednią opcję. Powinno być 

tak, że wybór K1 z automatu oznacza rodzaj wyjazdu jako na sygnale. Często zdarza się, że 

wyjazd w K1 jest oznaczany jako zwykły. K2 powinien mieć wybór. Oczywiście po zmianie K1 na 

K2 byłaby możliwość wyboru rodzaju wyjazdu. 

Przypadki użycia***  Dysponowanie ZRM w K1 

Uzasadnienie 
Przyspieszy to dysponowanie, ponieważ w K1 nie będzie trzeba klikać i zaznaczać 

ikony „koguta” i prawidłowo będą nadawane rodzaje wyjazdu dla K1.  

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 29/08/2022 Numer zgłoszenia 29/08/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do 

poprawności obecnie działającej funkcjonalności. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
31/08/2022 

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

****  

Powyższa funkcjonalność została przewidziana do realizacji w ramach 

rozbudowy Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0. 

 

Poniżej zapisy z Projektu Technicznego: 

 

1.14 WF-07.14 KOD PILNOŚCI 

1.14.1 OPIS WYMAGANIA 

Kod pilności określa statusy wyjazdu wedle określonych wartości. Powiązanie 

kodu pilności ze znacznikiem sygnałów świetlnych i dźwiękowych w ekranie 

Zdarzenia. System powinien wiązać kod pilności wezwania z automatycznym 

zaznaczeniem pola „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” na poziomie 

Zdarzenia. Powyższe dotyczy także zmian w tym zakresie w KZW 

przekazanych już do zespołu ratownictwa medycznego.   

1) Wybranie kodu pilności „1” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu 

uprzywilejowanego we wszystkich KZW dla Zdarzenia;  

2) Wybranie kodu pilności „2” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu 

nieuprzywilejowanego;  

3) Zmiana kodu pilności i automatyczne powiązanie lub nie z wyjazdem na 

sygnale na poziomie zdarzenia dotyczy zmian w tym zakresie w kartach 

zlecenia wyjazdu przekazanych już do zespołu ratownictwa medycznego;  

4) Oznaczenie „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” ma być dostępne do edycji 

– jego zmiana nie będzie zmieniać wartości kodu pilności. Znacznik ma być 

również dostępny do edycji na poziomie każdego KZW z osobna – 

nadpisywany na żądanie (po potwierdzeniu przez użytkownika) przy zmianie z 

poziomu Zdarzenia. 

 

W związku z powyższym zespół KCMRM negatywnie opiniuje realizację 

powyższej 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 **  

Biorąc pod uwagę iż wskazana funkcjonalność została już zaplanowana w 

ramach dalszego rozwoju SWD PRM 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.   
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      Powinien przedstawiać podstawowy przebieg operacji oraz alternatywny przebieg operacji.  

**** Pola wypełniane przez KCMRM w przypadku pozytywnej wstępnej oceny wydanej przez MZ. 

***** 1 – Wysoka ważność, 

2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


