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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 dolnośląskie Podmiot DUW we Wrocławiu 

Imię i nazwisko Arkadiusz Jarecki Login użytkownika a.jarecki 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail a.jarecki@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Raportowy 

Tytuł zgłoszenia Dodanie nowego raportu „Analiza pracy pracowników dyspozytorni medycznej” 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

W takim raporcie należałoby zawrzeć ilość odebranych zgłoszeń, ilości odrzuconych zgłoszeń, 

ilość zadysponowanych zgłoszeń do zrm (jak i odrzuconych), średni czas obsługi zgłoszenia, 

średni czas zadysponowania zgłoszenia do zrm, czas przebywania na przerwie, ilość karnych 

wylogowań za pewien okres czasowy per osoba z imienia i nazwiska (dla całej DM, dla wybranej 

osoby lub większej liczby osób z zakresem czasowym). 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Możliwość analizowania danych dla poszczególnych pracowników DM pozwoli na szybszą 

realizację zadań przez administratora wojewódzkiego czy kierownika DM. Powyższe dane 

powinny być dostępne w jednym raporcie. 

Przypadki użycia***  Nadzór nad pracownikami DM. 

Uzasadnienie 

Na chwilę obecną nie można wygenerować takiego raportu predefiniowanego. 

Generowanie pewnych danych powinno być uproszczone. Istnieje możliwość 

wyciągnięcia pewnych danych z raportu swobodnego lecz jest to czasochłonne i 

pewnych danych nie da się wyciągnąć za okres np. 1 mies. (raport zwraca błąd) a tylko 

przedział 2-3 dni (zrobione w tym celu było zgłoszenie w Helpdesku). 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 05/09/2022 Numer zgłoszenia 33/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM czy wskazane parametry 

nie zostały uwzględnione w pracach nad kolejnymi raportami w SWD PRM.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
27/09/2022 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

KCMRM wydaje pozytywną opinię z zastrzeżeniem, że opisywane funkcjonalności 

zostaną zrealizowane w ramach obecnie przygotowywanych raportów PZŁ SWD PRM, 

które w całości spełniają oczekiwania administratorów lub Kierowników DM w zakresie 

analizowania danych dla poszczególnych pracowników DM czy całych DM.  

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

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

Decyzja MZ** Zamknięte Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Biorąc pod uwagę potwierdzenie przez KCMRM, że zakres potrzebnych danych 

znajduje się w przygotowywanych raportach, zgłoszenie zostaje zamknięte. 

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. 


