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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 wielkopolskie Dysponent ZRM
Wielkopolskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego sp. 
z o.o. w Koninie

Imię i nazwisko Jacek Flaszyński Login użytkownika j.flaszynski

Rola w SWD PRM Kierownik Dyspozytorni 
Medycznej E-mail wcrm@pogotowie-konin.net;

OPIS FUNKCJONALNOŚCI*

Moduł SWD PRM Moduł mapowy

Tytuł zgłoszenia Defibrylator AED

Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności

Moduł mapy powinien zostać wzbogacony o informacje adresowe z dostępnym przenośnym 
defibrylatorem AED. 

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany

Po wprowadzeniu danych lokalizacji zdarzenia powinny pojawiać się informację adresowe 
usytułowanych i dostępnych najbliżej (np. w promieniu do 10 km) przenośnych defibrylatorów 
AED w celach skierowania świadka zdarzenia po urządzenie, które jest niezbędne podczas 
prowadzenia resuscytacji.

Przypadki użycia*** -

Uzasadnienie Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji zawartych w „Wytycznych 
resuscytacji z 2015 roku”

STANOWISKO MZ oraz KCMRM

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

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet

Uzasadnienie MZ** Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego posiadający w swojej strukturze 
dyspozytornię medyczną lub inne instytucje, w tym UW, mogą gromadzić dane 
dotyczące AED, w tym ich lokalizacji. Dane będą wykorzystywane przez DM w 
codziennej pracy.
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Umożliwienie wizualizacji lokalizacji AED w UMM przyczyni się do wzrostu dostępności 
AED dla osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Do rozstrzygnięcia 
pozostaje możliwość zaimplementowania aktualnych informacji o dostępnych i 
gotowych do użytku AED. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek

Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 30/06/2020

Opinia KCMRM**** Pozytywna Priorytet - Wersja -

Uzasadnienie 
KCMRM****

Obecnie dane dotyczące lokalizacji AED są informacjami dobrowolnymi, żaden akt 
prawny nie reguluje tej kwestii tj. konieczności zgłaszania lokalizacji urządzenia 
w przypadku jego udostępnienia. Ponadto, nie istnieje centralny rejestr urządzeń AED, 
ani podmiot odpowiedzialny za jego ewentualną aktualizację – brak danych 
referencyjnych.
Wprowadzenie ww. funkcjonalności w Module Mapowym SWD PRM dałoby wymierny 
skutek w ratowaniu osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Niemniej jednak z uwagi na brak danych referencyjnych do realizacji opisanej 
funkcjonalności konieczne jest wskazanie źródła danych z jakich mamy skorzystać przy 
implementacji rozwiązania.

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza

Data przekazania wstępnej 
analizy do MZ**** 02/07/2020

Decyzja MZ** odrzucone Priorytet Wersja

Uzasadnienie MZ**

Biorąc pod uwagę przekazaną opinię KCMRM wskazującą na brak centralnego źródła 
danych o AED, oraz związanych z tym kwestii, przychylamy się do opinii KCMRM do 
odroczenia prac w omawianym temacie do czasu powstania referencyjnej bazy 
danych oraz wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę prawną do 
prowadzenia rejestru AED.

Zatwierdził MZ** Jan Gessek

Data przekazania do 
realizacji do KCMRM** 21/08/2020

*   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.
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