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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 
SPZOZ Pogotowie 

Ratunkowe we Wrocławiu 

Imię i nazwisko Michał Komorowski Login użytkownika m.komorowski2 

Rola w SWD PRM Użytkownik E-mail 
m.komorowski@pogotowie-

ratunkowe.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM / PZŁ 

SWD PRM 
Moduł ZRM – Stacjonarny i Moduł ZRM - Mobilny 

Tytuł zgłoszenia Sekcja dotycząca stężenia glukozy w module ZRM i KMCR 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Obecnie w aplikacji i na KMCR, w sekcji “poziom glukozy” istnieją dwie jednostki: mg% oraz g/l. 

Jednostki są przeliczane automatycznie do obu pól. Proponuję usunięcie jednostki g/l oraz 

zmianę słowa „poziom” na „stężenie”. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W sekcji znajdowałby się napis „STĘŻENIE GLUKOZY”, pole liczbowe na wpisaną wartość oraz 

jednostka mg% lub mg/dl. Dotyczy to zarówno modułu SWD PRM jak i wydrukowanej KMCR. 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

Określenie „poziom” jest potoczne, stosuje się je jedynie przy podawaniu np. wartości 

granicznych stężeń glukozy. Jednostka g/l, według mojej wiedzy i wykonanej kwerendy 

literatury, nie jest używana. Najczęściej stosowane jednostki to: mg/dl (mg%) lub 

mmol/l. Jednostka g/l może być łatwo pomylona z powszechną jednostką mmol/l ze 

względu na taki sam rząd wielkości. Przykładowo hiperglikemia 2 g/l może być 

zinterpretowana jako hipoglikemia 2 mmol/l. Proponowana zmiana pozwoliłaby 

zwiększyć czytelność KMCR oraz modułu ZRM i zmniejszyć ryzyko błędu. 
 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 09/02/2023 Numer zgłoszenia 16/02/2023 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywne Priorytet  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

Zmiana funkcjonalności wydaje się być zasadna. W części zmiany g/l na mmol/l 

prowadzone już są prace w ramach Modyfikacji RFC  

02/2023/KCMRM/SWDPRM Nowa dokumentacja medyczna – optymalizacja. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 
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Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
24/02/2023 

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

Uzasadnienie KCMRM 

****  

Zespół KCMRM po przeprowadzonej analizie pozytywnie opiniuje możliwość realizacji 

powyższej inicjatywy. 

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana jednostek glikemii z g/l na mmol/l została już 

zaplanowana w ramach realizacji RFC02/2023/KCMRM/SWDPRM Nowa 

dokumentacja medyczna – optymalizacja. 

Zatwierdził KCMRM**** Kamil Kolczyński 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
09/03/2023 

Decyzja MZ** do realizacji Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie MZ 

w przypadku opinii 

negatywnej **  

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

zgłoszenie zostaje zakwalifikowane jako pozytywne. Jak wskazało powyżej KCMRM 

realizacja zlecenia jest zaplanowana w ramach RFC02/2023/KCMRM/SWDPRM 

Nowa dokumentacja medyczna – optymalizacja. 

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. 


