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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 Pomorskie Dysponent ZRM 
SP ZOZ Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Gdańsku 

Imię i nazwisko Mariusz Malak Login użytkownika m.malak 

Rola w SWD PRM Dyspozytor E-mail mmalak@interia.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Moduł Dyspozytora 

Tytuł zgłoszenia  

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Podczas wypełniania formatki zdarzenia w przypadku kodu 2 wymagane jest wpisanie rodzaju 

wzywającego z rozwijanej listy, nie podanie tych danych powoduje wyświetlenie komunikatu o 

konieczności uzupełnienia danych. Bez uzupełnienia nie można przyjąć zgłoszenia.  

Funkcjonalność polega na tym, że oprócz wyświetlenia komunikatu kursor przenosił by się w 

okienko wyboru wzywającego. Dodatkowo okienko byłoby podkreślone na czerwono 

przypominając dyspozytorowi konieczność uzupełnienia danych. Funkcjonalność ta skróci czas 

obsługi zgłoszenia. 

Przypadki użycia***  Zawsze podczas wypełniania formatki w przypadku kodu 2 

Uzasadnienie 

Znacznie skróci to wypełnianie formatki zgłoszenia. Gdy zostanie wyświetlone 

ostrzeżenie o konieczności uzupełnienia rodzaju wzywającego dyspozytor nie musi 

przeszukiwać formatki w celu wyszukania rubryki. Bez uzupełnienia tych danych nie 

można przyjąć zgłoszenia. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 16/07/2020 Numer zgłoszenia 19/07/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Zgłoszenie zasadne. Ułatwienie oraz przyspieszenie pracy dyspozytorom. Opisane 

zależności powinny dotyczyć wszystkich obowiązkowych pól. 

x 
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Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
07/09/2020 

Opinia KCMRM**** pozytywna  Priorytet 3 Wersja n. d. 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Proponujemy obsłużyć ten proces wyłącznie w zakresie przenoszenia kursora  

w miejsce gdzie formatka zdarzenia musi zostać uzupełniona. Do rozważania  

i wypracowania przez Członków Rady czy pola wymagające uzupełnienia nie powinny 

być kolorowane na jeden i ten sam kolor we wszystkich modułach. 

 

Dodawanie kolorów, w szczególności czerwonego, oznaczającego w SWD PRM 

różnego rodzaju awarie może wprowadzić użytkownika w błąd. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
22/02/2021 

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. 


