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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 lubuskie Dysponent ZRM  

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 Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Informacja o niedostępności DM w polu NOTYFIKACJE w Module Dyspozytora.  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W przypadku wylogowania wszystkich dyspozytorów lub awarii technicznej w DM informacja o 

niedostępności DM powinna automatycznie wystąpić w NOTYFIKACJACH w Module 

Dyspozytora lub ręcznie powinna zostać wprowadzona przez CT SWD PRM. 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

W przypadku np. ewakuacji GDM ma niewiele czasu na powiadomienie zastępującej 

DM o ewakuacji, a często przy zajętej kolejce EACD zgłoszenia trafiają w Polskę. 

Istnieje więc konieczność powiadomienia w sposób szybki ,pewny i wszystkich DM w 

kraju o ewakuacji lub innych problemach w DM. GDM powinien zadzwonić tylko raz do 

CT SWD PRM, poinformować o problemie a dalej obsługę problemu powinno przejąć 

CT. Przy ewakuacji GDM nie ma czasu na wykonywanie jakichkolwiek czynności np. 

wysyłanie e-mail itp. Ponadto często GDM w kraju nie obsługują na bieżąco skrzynek 

e-mail. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 01/07/2020 Numer zgłoszenia 18/07/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny Specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

X 
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Uzasadnienie MZ** Zgłoszenie opisuje kilka sytuacji awaryjnych. Oraz możliwości postępowania 

dyspozytora wraz z CT SWD PRM. Wymaga weryfikacji przez KCMRM pod kątem 

możliwości wdrożenia nowych rozwiązań oraz aktualizacji procedur awaryjnych. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
07/09/2020 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Taka funkcjonalność już istnieje. Notyfikacja o niedostępności zastępującej 

dyspozytorni medycznej pojawia się w Notyfikacjach w Module Dyspozytora. 

 

Dodatkowo na 2021 r. w ramach nowego RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM – 

Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) 

planowane jest wdrożenie mechanizmu możliwości generowania przez CT SWD PRM 

komunikatów z poziomu Modułu Administratora, które będą wyświetlane w wybranych 

Modułach. 

 

Już dziś CT SWD PRM powiadamia wszystkie dyspozytornie jak i inne służby (PSP. 

Policję, CPR) o niedostępności dyspozytorni medycznej oraz uruchomieniu 

zastępowalności o ile otrzymamy taką wiadomość. W przypadku braku informacji od 

GDM po zgłoszeniu przez monitoring brak zalogowanych użytkowników do kolejki 

EACD w danej DM pracownik CT SWD PRM próbuje nawiązać kontakt z GDM lub 

kierownikiem DM lub administratorem wojewódzkim. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

21/02/2021 

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. 


