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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 
Lubuski Urząd Wojewódzki w 

Gorzowie Wlkp. 

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

wojewódzki 
E-mail tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł Mobilny ZRM 

Tytuł zgłoszenia Powiadamianie kierownika ZRM o przekroczeniu czasu wyjazdu. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Zgodnie z § 8.2 „Rozporządzenia MZ w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń 

alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego” wyjazd ZMR w kodzie 

1 wynosi maksymalnie 60 sek. w kodzie 2 maksymalnie 180 sek. W przypadku przekroczenia 

czasu wyjazdu, ZRM otrzymuje na tablet informację o przekroczonym czasie, z sygnałem 

dźwiękowym innym niż KZW. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Po upływie 60 sek. po zadysponowaniu ZRM przez DMW, na tablecie pojawia się komunikat o 

przekroczeniu 60 sek. czasu wyjazdu, ze specjalnym dźwiękiem dla kodu 1. Powtarzanie sygnału 

dźwiękowego co określony czas do momentu wyjazdu ZRM.  

W przypadku kodu 2 po upływie 180 sek. po zadysponowaniu ZRM przez DMW, na tablecie 

pojawia się komunikat o przekroczeniu 180 sek. czasu wyjazdu z innym łagodniejszym 

dźwiękiem. 

Przypadki użycia***  
Wysyłanie powiadomień o przekroczonym czasie w MDYS w notyfikacjach jest bezprzedmiotowe. 

DMW nie ma możliwości prawnych zmuszenia ZRM do wyjazdu w określonym czasie. 

 Uzasadnienie 
Notoryczne przekraczanie przez ZRM-y czasu wyjazdu do zdarzenia – co skutkuje 

przekroczonymi statystykami mediany czasu dotarcia do miejsca zdarzenia.  

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 01/02/2023 Numer zgłoszenia 13/02/2023 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Zmiana funkcjonalności wymaga wydania opinii KCMRM co do możliwości jej 

wdrożenia w SWD PRM.  

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
13/02/2023 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Po przeprowadzonej analizie, zespół KCMRM negatywnie opiniuje opisywaną 

funkcjonalność.  

Dodanie dodatkowych powiadomień w Module Mobilnym ZRM nie przyspieszy 

pracy ZRM lecz negatywnie wpłynie na obsługę zdarzenia absorbując uwagę 

zespołu.    

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

09/03/2023 

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia oraz w oparciu o opinię KCMRM, 

zgłoszenie zostaje zakończone. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
10/03/2023 

 

*   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. 


