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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 

Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego SP 

ZOZ w Zielonej Górze 

Imię i nazwisko Katarzyna Dzikowicz Login użytkownika k.dzikowicz 

Rola w SWD PRM Analityk dysponenta E-mail k.dzikowicz@pogotowie.zgora.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Analityka 

Tytuł zgłoszenia Eksportowanie błędów SIM do pliku PDF / CVS / Excel 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie możliwości eksportowania wykazu błędów SIM do pliku zewnętrznego PDF/CVS/Excel 

w Module Analityka. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Obecnie, poprawiając błędy SIM w Module Analityka, należy ręcznie spisać numer KZW, przejść 

do zakładki Zamknięte dokumenty i po wyszukaniu KZW dokonać stosownej edycji. Dodanie 

możliwości eksportowania wykazu błędów SIM do pliku zewnętrznego  pozwoliłoby na znaczne 

przyspieszenie pracy Analityka, ze względu na fakt, iż nie musiałby on poruszać się pomiędzy 

zakładkami SIM - Zamknięte dokumenty, a posiłkowałby się zestawieniem danych z możliwością 

szybkiego kopiowania numerów KZW. Dodatkowym atutem możliwości eksportowania błędów 

SIM do pliku PDF/ CVS/ Excel jest przyspieszenie ewentualnego zgłaszania problemów 

związanych z poprawą błędów SIM w Aplikacji Helpdesk. 

Przypadki użycia***  

Użytkownik, przechodząc do zakładki SIM, po wcześniejszym wyfiltrowaniu danych z obecnego 

menu (okres, status KZW itd.) ma możliwość pobrania wyfiltrowanych danych do pliku PDF / 

CVS / Excel. 

Uzasadnienie Usprawnienie i ułatwienie poprawy błędów SIM. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 12/09/2022 Numer zgłoszenia 32/09/2022 

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 weryfikacji czy nie została zaplanowana w ramach dalszego rozwoju 

SWD PRM. 

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 

****  

W ramach przeprowadzonej analizy zespół KCMRM zwraca uwagę, że w Module 

Analityka 2.0 zaplanowano dodanie nowych zakładek oraz funkcjonalności 

ułatwiających obsługę błędów SIM. Dodane zostanę m.in. dwie nowe zakładki 

„Dokumenty do modyfikacji” oraz „Dokumenty zmodyfikowane”. Błędy SIM będą 

automatycznie trafiały do zakładki „Dokumenty do modyfikacji”, z której to analityk 

będzie miał możliwość przesłać je do Kierownika ZRM. Poprawione KZW przez 

kierownika ZRM trafią do zakładki „Dokumenty zmodyfikowane”. W związku  

z powyższym nie będzie konieczności eksportu błędów do pliku, aby potem na 

podstawie pliku wyszukiwać KZW z błędami w zakładce zamknięte dokumenty.   

Dlatego biorąc pod uwagę zbliżający się termin wdrożenia Modułu Analityka 2.0 nie 

rekomendujemy modyfikacji funkcjonalności w Module Analityka 1.0. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
05/10/2022 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Biorąc pod uwagę opinię KCMRM oraz zbliżający się termin wdrożenia Modułu 

Analityka w wersji 2.0, zgłoszenie zostaje odrzucone. 

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. 


