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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 SPWSPR w Gorzowie Wlkp. 

Imię i nazwisko Piotr Ryś Login użytkownika p.rys 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

dysponenta 
E-mail informatyk@spwspr.kylos.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Rozbudowa sekcji wywiadu medycznego w module dyspozytora – czas dysponowania 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Wypełnianie pól w rozbudowanej wersji wywiadu medycznego tzn. przytomny, rusza 

się, otwiera oczy... itp. bardzo wydłuża czas przyjmowania zgłoszenia. 

1) W momencie przyjmowania zachorowania, w kodzie pierwszym nie ma możliwości 

przekazania formatki do dyspozytora wysyłającego w trakcie zbierania rozszerzonego 

wywiadu, przez co czas zgłoszenia i wysłania ambulansu przedłuża się o kilka minut.  

2) Jeśli pacjent wzywa ambulans sam do siebie, trzeba zaznaczyć pole "osobiście".  

Logiczne, że pacjent jest przytomny, mimo tego pierwszym pytaniem w wywiadzie 

jest: „Czy jest przytomny?” 

Wnioskuję o dodanie możliwości przesłania zgłoszenia do dyspozytora wysyłającego 

w pierwszej kolejności, a następnie dokończenie zbierania rozszerzonego wywiadu 

przez dyspozytora przyjmującego. 

Proszę również o zmodyfikowanie zestawu pytań lub usunięcie niepotrzebnych, jak 

pokazuje punkt drugi. 
 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 
 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie  

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

 

x 
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Data wpływu** 11/12/2020 Numer zgłoszenia 33/12/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do 

możliwości jej wdrożenia w SWD PRM z zakresu poniższej zmiany.  

W przypadku gdy w pytaniu nadrzędnym z wywiadu medycznego: ,,Czy jest 

przytomny?” lub  ,,Czy oddycha?” zostanie zaznaczona odpowiedź ,,NIE” – system 

dopuści możliwość przekazania zgłoszenia do dyspozytora wysyłającego. Natomiast 

dyspozytor medyczny przyjmujący ma dalej możliwość kontynuowania rozmowy ze 

zgłaszającym i doprecyzowania uzyskanych informacji.  Ponadto system 

automatycznie wprowadzi kod pilności: ,,1”. 

W pozostałych przypadkach działanie systemu pozostaje bez zmian, ze względu na 

obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu 

zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego, które określa katalog 

pytań do zadania przez dyspozytora medycznego podczas zbierania wywiadu 

medycznego. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
30/12/2020 

Opinia KCMRM**** negatywna Priorytet 2 Wersja  

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

W obecnie działającej funkcjonalności, dyspozytor medyczny przyjmujący ma 

możliwość przekazania zgłoszenia w kodzie 1 do dyspozytora medycznego 

wysyłającego już na etapie zaznaczenia odpowiedzi na pytania. Nie ma 

konieczności wypełnienia pól z danymi pacjenta oraz wzywającego 

w związku z czym nie wydłuża to znacznie czasu przyjęcia wezwania. 

Zaznaczenie przycisków z odpowiedzią na 5 pytań zajmuje dyspozytorowi 

medycznemu tylko kilka sekund co w naszej ocenie nie wydłuża czasu 

przyjęcia wezwania a pozwala na zebranie wysokiej jakości wywiadu 

medycznego co ma ogromne znaczenie dla dyspozytorów medycznych 

wysyłających i jest podstawą do zaklasyfikowania danego zgłoszenia jako 

zgłoszenia do osoby u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

 

KCMRM pracuje obecnie nad projektem optymalizacji sekcji zbierania wywiadu 

medycznego, w którym pojawi się m. in. przycisk „Nagłe zatrzymanie krążenia”, 

wybranie tego przycisku spowoduje wprowadzenie przez system powodu 

wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”, wprowadzenie kodu pilności „1” oraz 

umożliwi przyjęcie wezwania i przekazanie do dyspozytora medycznego 

wysyłającego. Modyfikacja funkcjonalności w zakresie optymalizacji 

funkcjonalności związanej m. in. z wywiadem medycznym została zawarta  

w RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników 

SWD PRM. 
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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. 


