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FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zaznacz typ zgłoszenia)  

  

Zgłoszenie nowej funkcjonalności SWD PRM 

 

 

Zgłoszenie modyfikacji funkcjonalności SWD PRM 

 

DANE KONTAKTOWE UŻYTKOWNIKA SWD PRM* 

Województwo małopolskie Dysponent ZRM KPR w Krakowie 

Imię i nazwisko Piotr Węgrzyn Login użytkownika p.wegrzyn 

Rola w SWD PRM 
Kierownik ZRM, 

keirowca 
E-mail pweg@poczta.fm 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Aplikacja mobilna ZRM 

Tytuł zgłoszenia Format i czcionka nr telefonu w zakładce KZW aplikacji mobilnej ZRM 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Obecna czcionka nr telefonu jest mała co powoduje utrudnione odczytanie jej z aplikacji. Format 

wyświetlania nr telefonu jest mało czytelny. Obecne odczytanie nr telefonu wymaga czasu 

i skrupulatne odczytywanie numer. Problem pojawia się jeżeli obok siebie jest kilka tych 

samych cyfr i trzeba je liczyć.  

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Zwiększenie rozmiaru czcionki nr telefonu. Zmiana wyświetlania nr tel z formatu 600123456 na 

format z odstępami 600 123 456 lub 12 123 45 67 

Przypadki użycia***  Konieczne wykonanie połączenia do osoby wzywającej 

Uzasadnienie 
Zmiany umożliwiają szybszy kontakt do osoby zgłaszającej/ szybszy czas dotarcia do 

pacjenta. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 27/06/2020 Numer zgłoszenia 16/06/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Skalowanie czcionki zaplanowane jest w ramach prac nad RFC 17. 

Należy rozważyć możliwość wprowadzenia zmiany wyświetlania formatu numerów 

telefonów. Zasadna jest uwaga użytkownika dotycząca lepszej czytelności numerów 

telefonów. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
30/06/2020 
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Opinia KCMRM**** Pozytywna Priorytet 2 Wersja 1.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Prace w zakresie optymalizacji czcionki w Module ZRM (w tym na tabletach używanych 

przez Kierowników ZRM) przewidziane są w ramach RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM. 

Dokument RFC jest gotowy, wyceniony i jeszcze w tym roku zostanie przekazany do 

Wykonawcy w celu realizacji zlecenia z planowanym terminem na I kw. 2021 roku. 

Ponadto, format wyświetlanego numeru telefonu w Module ZRM Mobilnym zależy od 

formatu, w jakim wpisze go dyspozytor medyczny w Module Dyspozytora tj. jeśli 

uwzględni spacje i przecinki to są one wyświetlane w Module ZRM Mobilnym. 

Dodatkowo, w ramach RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM - Modyfikacje systemu  

w związku z  przejściem dyspozytorni medycznych do UW, planujemy funkcję 

kopiowania numeru telefonu z sekcji „Metryka” do sekcji „Wzywający” w formatce 

zdarzenia w Module Dyspozytora. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
15/07/2020 

Decyzja MZ** do realizacji/ odrzucone Priorytet 1/2/3 Wersja 1.0/2.0/3.0 

Uzasadnienie MZ**  

Zatwierdził MZ** Imię i nazwisko 

Data przekazania do 

realizacji do KCMRM** 
DD/MM/RRRR 

 

*   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. 


