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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 Śląskie Podmiot 
Bielskie Pogotowie 

Ratunkowe 

Imię i nazwisko Rafał Waligóra Login użytkownika r.waligora 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

dysponenta 
E-mail r.waligora@pogotowie.bielsko.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł  

Tytuł zgłoszenia Weryfikacja danych osobowych pacjenta 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Pobierania danych pacjenta z systemu EWUS 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Przekazywanie danych do platformy P1 funkcjonuje już kilka lat. W dalszym ciągu nie został 

rozwiązany problem niezgodności danych pacjenta w zakresie imienia i nazwiska. W czasie 

zgłoszeń przez system HelpDesk otrzymałem informację że trwają prace na temat przyłączenia 

się SWD PRM do CWUB lub bazy pesel. Ale ze względu na skomplikowany proces nie jest 

pewne czy będzie to wykonane do końca roku. Dlatego żeby usprawnić proces prowadzania 

danych proponuję. 

1. Każdy dysponent z poziomu aplikacji administratora wprowadza jeden login i hasło z 

systemu NFZ do weryfikacji danych w systemie EWUS. Hasło do konta zmieniane jest 

co 30 dni przez administratora dysponenta. 

2. Z poziomu aplikacji na tablecie po prowadzeniu peselu na KMCR kierownik ZRM 

dostaje informację jakie są dane pacjenta z systemu EWUS. Jeżeli kierownik nie 

wprowadził imienia i nazwiska do te dane są przepisywane z EWUSia do KMCR. Jeżeli 

kierownik ZRM zdążył wpisać już imię i nazwisko to powinna nastąpić weryfikacja czy 

dane są identyczne. 

 

Przypadki użycia***  Każda wizyta dla pacjenta z nadanym numerem pesel 

Uzasadnienie 

RTM nie sprawozdaje do NFZ danych z systemu EWUS ponieważ pomoc udzielana jest każdej 

osobie bez znaczenia na jej status ubezpieczenia. Ale możliwość wstępnej weryfikacji danych 

osobowych na pewno zniweluje błędy. Dla programistów integracja z systemem EWUS nie 

powinna sprawić żadnych problemów. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 4/02/2023 Numer zgłoszenia 14/02/2023 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

X 
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Wstępna ocena MZ** Odrzucona Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

W powyższym zakresie prowadzone są prace legislacyjne umożliwiające integrację 

SWD PRM z CWUB. Jednocześnie prowadzone są prace analityczne po stronie MZ i 

KCMRM w celu ustalenia zasobu danych koniecznych do weryfikacji oraz 

przygotowywane są dedykowane funkcjonalności. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
13/02/2023 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Opinia KCMRM jest negatywna, ze względu na aktualnie prowadzone prace  

analityczne mające na celu integracje SWD PRM z CWUB. Dodatkowo 

zaproponowana inicjatywa jest niezgodna z instrukcją korzystania z usługi 

Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) przez 

podmioty udostępnioną na stronie NFZ, w związku z czym nie mogła by być 

zaimplementowana w opisanej formie (szczegóły zostały opisane na stronie 

https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/ewus/instrukcja/). 

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. 


