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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 DM04-01 

Imię i nazwisko Mirosław Baranowicz Login użytkownika m.baranowicz 

Rola w SWD PRM 
Główny Dyspozytor 

Medyczny  
E-mail miroslaw.baranowicz@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł dyspozytora 

Tytuł zgłoszenia Dysponowanie i wysyłanie danych do kilku HEMS jednoczasowo 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W istniejącej wersji SWD PRM (55.9) istnieje możliwość wysłania danych wyłącznie do jednego 

HEMS dostępnego na liście wyboru. Przy konieczności dysponowania większej liczby załóg HEMS 

należy dane przekazywać ustnie, ponownie wysyłać w systemie lub łączyć się z CO LPR co 

powoduje stratę czasu. W przypadku ZRM istnieje możliwość zadysponowania kilku zespołów 

jednocześnie poprzez zaznaczenie na liście dostępnych. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Możliwość zaznaczenia na liście wyboru kilku dostępnych HEMS i przesłanie do nich danych o 

zdarzeniu w tym samym czasie. 

Przypadki użycia***  
Zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych, zdarzenia gdzie jest zapotrzebowanie na kilka 

HEMS jednocześnie wg potrzeb DM. 

Uzasadnienie 
Realne skrócenie czasu dysponowania LZRM a co się z tym wiąże szybsze dotarcie w 

miejsce zdarzenia. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 23/09/2022 Numer zgłoszenia 39/09/2022 

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 oraz czy niezastała zaplanowana w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

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 ****  

Po przeprowadzeniu analizy, zespół KCMRM wydaje negatywną opinię co do jej realizacji 

ponieważ opisywane funkcjonalności zostaną wdrożone w tzw. rozbudowywanym 

Module Dyspozytora SWD 2.0. 
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Poprzez rozbudowę SWD to tzw. wersji SWD 2.0, zmodyfikowana zostanie formatka okna 

służącego do dysponowania ZRM w sposób prezentujący na liście do zadysponowania 

zarówno naziemne ZRM jak i Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego wraz  

z szacunkowym czasem dotarcia do miejsca zdarzenia. 

 

Ponadto w ramach rozwoju SWD PRM do wersji SWD 2.0, wdrożone zostaną Moduł 

LZRM i Moduł CO LPR, które usprawnią dysponowanie HEMS przez dyspozytorów 

medycznych. 

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. 

 


