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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 Pomorski Urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Jarosław Mróz Login użytkownika j.mroz1 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

Wojewódzki 
E-mail jaroslaw.mroz@gdansk.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Dyspozytora SWD PRM 

Tytuł zgłoszenia Dźwięk przyjmowanego zgłoszenia podczas przyjmowania zgłoszenia od innej dyspozytorni 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Informacja dźwiękowa o przyjętym zgłoszeniu po przyjęciu wszystkich zgłoszeń (niezależnie 

czy z lokalnej DM czy z zastępującej DM) 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W obecnym działaniu SWD PRM informacja dźwiękowa (kilkukrotny dzwon) o 

potrzebie zadysponowania ZRM pojawia się jedynie podczas przyjmowania zgłoszenia 

przez lokalną DM. Podczas przyjmowania zgłoszenia z zastępującej DM na stanowisku 

GDM pojawia się komunikat o przyjęciu zgłoszenia z sygnałem dźwiękowym 

(kilkukrotne klikanie). Po kliknięciu przez GDM przycisku OK zgłoszenie trafia do DMW 

z odpowiedniego obszaru, ale już bez sygnału dźwiękowego, więc GDM musi 

przekazać informację właściwemu DMW, że zostało przyjęte zgłoszenie z konkretnego 

rejonu. W normalnych warunkach pracy nie ma z tym problemu, ale kiedy GDM jest 

mocno zajęty i po prostu odklika powiadomienie o przyjściu zgłoszenia nie sprawdzając 

na liście, do którego DMW trafiło zgłoszenie właściwy DMW nie zostanie powiadomiony 

o potrzebie zadysponowania ZRM. W takim wypadku dopiero po 30 sekundach u 

właściwego DMW pojawia się sygnał (kilkukrotne klikanie) o zgłoszeniu czekającym 30 

sekund. Jakby przy każdym zgłoszeniu (niezależnie czy z zastępującej czy z lokalnej 

DM) był sygnał (kilkukrotny dzwon) u właściwego DMW problem by nie istniał. 

Przypadki użycia***  Dysponowanie ZRM po przyjęciu zgłoszenia z zastępującej DM 

Uzasadnienie Zmniejszenie ilości przeterminowanych zgłoszeń (powyżej 30 sekund) 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 05/09/2022 Numer zgłoszenia 30/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  
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Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości jej 

wdrożenia oraz czy nie została zaplanowana w ramach dalszego rozwoju SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
27/09/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Zespół KCMRM po przeprowadzonej analizie, pozytywnie opiniuje powyższą 

modyfikację, zastrzegając jednocześnie, że w niektórych dyspozytorniach 

medycznych, więcej niż jeden dyspozytor medycznych zajmuje się wysyłaniem ZRM  

w danym obszarze dysponowania. Wymagać to będzie implementacji funkcjonalności 

wskazania przez głównego dyspozytora medycznego, do którego dyspozytora 

wysyłającego ma trafić wezwanie przyjęte z innej dyspozytorni. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
03/10/2022 

Decyzja MZ** do realizacji Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Biorąc pod uwagę zgłaszaną potrzebę użytkownika oraz opinię KCMRM, tut. 

Departament przychyla się do wniosku użytkownika. 

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. 


