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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 dolnośląskie Dysponent ZRM n.d. 

Imię i nazwisko Arkadiusz Jarecki Login użytkownika a.jarecki 

Rola w SWD PRM administrator wojewódzki E-mail a.jarecki@duw.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM ZRM, MS (dla trybu sesyjnego aplikacji ZRM) 

Tytuł zgłoszenia Dodanie przycisku odmowy przyjęcia przez podmiot leczniczy 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Dodanie przycisku odmowy przyjęcia przez podmiot leczniczy, który po rozwinięciu umożliwia 

wpisanie godziny, imię i nazwisko osoby odmawiającej wraz z pełnioną funkcją, nazwa podmiotu 

leczniczego odmawiającego przyjęcie pacjenta (kilka pól). 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Dodanie przycisku odmowy z rozwijaną listą pozwoli na wpisanie niezbędnych danych przez 

kierownika ZRM. Obecnie jest to zapisywane w polu Opis w KMCR tj. wskazanie: imienia i 

nazwiska osoby która odmawia przyjęcia pacjenta, funkcji, daty i godziny/minuty odmowy, nazwy 

podmiotu leczniczego/komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego. Operacja ta skróci czas 

wypełnienia KMCR mając odpowiednie pola a także wybór daty i czasu z automatu bądź ręczna 

modyfikacja. 

Przypadki użycia***  

W dobie stanu epidemicznego na terenie kraju zdarzają się coraz częstsze przypadki odmów 

przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia zdrowia bądź życia (zdarzają się nawet więcej niż 1 

odmowa dla jednego wyjazdu zrm).  

Uzasadnienie 

Jednolite rozwiązanie sprawi łatwy dostęp do informacji – zwłaszcza czy przy 

sporządzeniu raportu predefiniowanego (centralnie) bądź swobodnego – obecnie 

filtrując w polu gdzie jest to zapisywane – bardzo długo się wyszukuje powyższą 

informację. W przypadku dodania dla odmowy wartości True łatwo będzie wyszukać 

odmowy. Otrzymaliśmy informację, że w dniu 16 czerwca 2020 r. podczas V 

Posiedzenia Członkowie Rady ds. SWD PRM, została zaakceptowana propozycję 

tymczasowego rozwiązania ww. problemu, a w dniu 4 lipca 2020 r. pismem znak 

ROR.520.6.5.2020.DK propozycja uzyskała akceptacje Departamentu Ratownictwa 

Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Należy nadmienić, że jest o 

propozycja tymczasowa – należy wprowadzić powyższe rozwiązanie w skali całego 

kraju – ujednolicony standard. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

X 
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Data wpływu** 27/11/2020 Numer zgłoszenia 31/11/2020 

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 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
11/12/2020 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Zaproponowane rozwiązanie będzie realizowane w ramach rozbudowy Modułu ZRM 

do wersji SWD PRM 2.0. Obecnie trwa weryfikacja Projektu technicznego rozbudowy 

Modułu ZRM w którym opisana jest ww. funkcjonalność. 

Wobec powyższego nie ma konieczności implementacji funkcjonalności w ramach 

odrębnego RFC. 

Dodatkowo,  w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta przez podmiot leczniczy taka 

informacja w SWD PRM zostanie przekazana do dyspozytora medycznego oraz 

Wojewódzkiego koordynatora Ratownictwa medycznego. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
15/03/2021 

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. 


