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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 lubuskie Podmiot 
Lubuski Urząd Wojewódzki w 

Gorzowie Wlkp. 

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 / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Dyspozytora, Moduł Mobilny ZRM 

Tytuł zgłoszenia Słownik imion  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Podpowiadanie poprawnego imienia oraz odznaczanie na czerwono błędów w imieniu pacjenta. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W trakcie dopisywania imienia pacjenta, po wpisaniu kilku znaków otwiera się lista wyboru ze 

słownika imion. Dyspozytor wybiera z wyświetlonej listy poprzez kliknięcie myszką lub wybór 

strzałkami prawidłowe imię, może dopisać całe imię do końca, jeśli nie będzie dopisane bez 

błędów to wyświetli się na czerwono z otwartą listą propozycji poprawnego imienia. Dodatkowo 

w przypadku otrzymania zgłoszenia z CPR z poprawnie wypełnionym polem wzywającego  imię 

i nazwisko, po wybraniu „Określnie wzywającego”: osobiście , dane Wzywającego(imię nazwisko) 

przepisują się do pola Dane pacjenta. 

Przypadki użycia***  

Dyspozytor lub kierownik ZRM dopisując imię, otrzymuje po wpisaniu kilku znaków do wyboru 

krótką listę imion. Alternatywnie wpisuje całe imię. Jeśli wpisze błędnie to imię zostanie 

zaznaczone na czerwono, po kliknięciu na błędne imię wyświetli się lista z poprawnymi imionami 

do wyboru.  

 Uzasadnienie 

Bardzo duży odsetek błędów w imionach i nazwiskach znacząco utrudnia eksport do 

NFZ oraz do SIM. Wdrożenie słownika imion w pewnym stopniu zmniejszy ilość błędów 

w danych KZW/KMCR/ZM. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 19/09/2022 Numer zgłoszenia 35/09/2022 

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 możliwości jej 

wdrożenia. Ponadto w ramach dalszego rozwoju SWD PRM planuje się integrację z 

bazą pesel. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

x 
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Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
27/09/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Zespół KCMRM negatywnie opiniuje powyższą propozycję. Zwracamy uwagę, że w 

przyszłości realizowana będzie inicjatywa użytkownika nr 18/06/2022, która dotyczy 

integracji z bazą CWUB i uzyskała pozytywną decyzję DB MZ co do jej realizacji. 

Realizacja wspomnianej inicjatywy wykluczy konieczność ręcznego wprowadzania 

danych pacjenta. 

 

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. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

03/10/2022 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

 

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. 

***** 1 – Wysoka ważność, 

2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


