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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 Modyfikacja raportu ZRM / Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Zmodyfikowanie liczenia statusu Czas w szpitalu dla więcej niż jednego KZW do tego samego 

zgłoszenia / zdarzenia. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W chwili obecnej dla generowanego raportu jest liczony Czas w szpitalu dla pierwszego 

(głównego) KZW. Czas w Szpitalu powinien się zapisywać do kolejnych KZW do tego samego 

zdarzenia / zgłoszenia. 

Przypadki użycia***  

Dla generowania tego raportu nie jest liczony czas w Szpitalu dla więcej niż 1 KZW do tego 

samego zdarzenia. Czas w szpitalu jest liczony dla pierwszego KZW (pacjenta), dla pozostałych 

już się nie zapisuje (ten sam ZRM). A co w przypadku zdarzenia masowego? 

Uzasadnienie 

Nie było takiego wymagania przy realizacji systemu. Zapisywane są tylko statusy 

głównej kzw dla zgłoszenia (zgłoszenie w Helpdesku KCMRM# 2263857). Wobec 

powyższego raport zawiera niepoprawne dane. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 22/09/2022 Numer zgłoszenia 36/09/2022 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** Weryfikacja poprawności 

działania raportu 
Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Wskazana funkcjonalność wymaga wydania opinii KCMRM co do obecnie 

użytkowanego raportu. 

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 
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Uzasadnienie KCMRM 

****  

KCMRM wydaje pozytywną opinie. Obecnie system działa w taki sposób, że 

zapisywane są tylko statusy głównej KZW  dla zgłoszenia. KCMRM proponuje 

modyfikacje systemu, która polegałaby na tym, że dla każdej aktywnej KZW 

zapisywany by był czas wybrania statusu. 

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 przedstawioną opinię KCMRM, tut. Departament przychyla się do 

wniosku użytkownika, aby rozpocząć prace nad doprecyzowaniem godziny 

przekazania pacjenta w SOR/IP dla kolejnych pacjentów, w ramach jednego wyjazdu 

ZRM. 

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. 


