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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 Śląskie Podmiot 

Śląski Urząd Wojewódzki w 

Katowicach- Dyspozytornia 

medyczna w Gliwicach 

Imię i nazwisko Wojciech Biela Login użytkownika w.biela 

Rola w SWD PRM Kierownik DM E-mail bielaw@katowice.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / 

PZŁ SWD PRM 
Moduł PZŁ DGT DCA 

Tytuł zgłoszenia Funkcja pomocnicza- „METRONOM” 

Funkcjonalność  / 

Opis modyfikacji 

istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie funkcji Metronom na konsoli DGT 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Funkcja METRONOM wspomagałaby pracę Dyspozytora Medycznego w momencie 
stwierdzenia nagłego zatrzymania krążenia, podczas przyjmowania zgłoszenia alarmowego i 
wdrożenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez osobę zgłaszającą, bądź świadków 
znajdujących się na miejscu zdarzenia. 
METRONOM umożliwiałby uzyskanie poprawnego rytmu uciśnięć klatki piersiowej (100-
120/min). 
Funkcja powinna być uruchamiana dodatkowym przyciskiem znajdującym się w oknie ekranu 
startowego konsoli PZŁ DGT DCA. Przykład umiejscowienia poniżej.  
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Włączenie funkcji METRONOM uruchamiałoby cykliczny dźwięk, o zadanej częstotliwości, 
słyszany przez zgłaszającego oraz Dyspozytora Medycznego przyjmującego zgłoszenie.  
 

 

Przypadki użycia***  

Funkcja METRONOM winna być uruchomiana niezwłocznie po ustaleniu przez dyspozytora 

medycznego stanu zagrożenia życia- Nagłego Zatrzymania Krążenia. W momencie ustalenia, iż 

świadkowie zdarzenia podejmą się prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej, dyspozytor 

medyczny przekazuje instrukcję, co do sposobu wykonywania poszczególnych czynności. Dla ustalenia 

prawidłowej amplitudy uciśnięć klatki piersiowej, dyspozytor obsługujący zgłoszenie uruchamia funkcję 

METRONOMU.    

Uzasadnienie 

Funkcjonalność w sposób znaczący ułatwiłaby dyspozytorowi dalsze zbieranie wywiadu, 
podczas jednoczesnego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków 
zdarzenia, co miałoby bezpośredni wpływ na skrócenie czasu przyjęcia wezwania. 
Dodatkowo, dyspozytor miałby pewność, iż podawany przez urządzenie rytm jest prawidłowy 
przez cały okres trwania resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez świadków 
zdarzenia. 
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, iż dyspozytor udzielając instrukcji prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej całą swoją uwagę absorbuje na prawidłowym tempie 
uciśnięć klatki piersiowej, podając rytm uciśnięć udzielającemu pomocy, co zdecydowanie 
utrudnia zadawanie dalszych pytań zgodnie z algorytmem.   
Dodatkowo METRONOM rejestrowałby czas rozpoczęcia prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, co miałoby przełożenie na kontrolę czasu prowadzonych czynności 
i wskazanie zgłaszającemu ewentualnych kolejnych poleceń, takich jak np. zmiana osób 
prowadzących resuscytację. 
 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 27/07/2022 Numer zgłoszenia 25/07/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena 

MZ** 
pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Zgłoszenie wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości wdrożenia zaproponowanej 

zmiany w SWD PRM. 
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Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
23/08/2022 

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

Uzasadnienie 

KCMRM ****  

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższego zgłoszenia, pozytywnie 

opiniuje realizację inicjatywy użytkownika, z zastrzeżeniem konieczności 

przeprowadzenia roboczych ustaleń z wykonawcą w przypadku wydania 

pozytywnej decyzji DB MZ. 

 

W DGT DCA należy zaimplementować przycisk umożliwiający uruchomienie 

funkcjonalności metronomu polegającej na wydawaniu cyklicznego dźwięku, z 

możliwością konfiguracji częstotliwości wydawanego dźwięku. Modyfikacja musi 

obejmować możliwość regulowania głośności metronomu oraz nie generowania 

dźwięku dla dyspozytora medycznego. W aplikacji powinien zostać umieszczony 

zegar prezentujący czas pracy metronomu. 

Na etapie odbioru powyższej modyfikacji, zamawiający uzgodni z wykonawcą 

rodzaj oraz głośność dźwięku wydawanego w ramach funkcji metronomu. 

 

Wdrożenie powyższej funkcjonalności wymagało będzie zlecenia RFC. 

Zatwierdził 

KCMRM**** 
Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

03/10/2022 

Decyzja MZ** do realizacji Priorytet 3 Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Biorąc pod uwagę zgłaszane potrzeby przez użytkownika oraz opinię KCMRM, tut. 

Departament przychyla się do zaproponowanej inicjatywy. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do 

KCMRM** 

13/10/2022 

 

*   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, 

2 – Średnia Ważność, 

3 – Niska ważność. 

Uzasadniane są wyłącznie opinie negatywne lub częściowo negatywne. 


