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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 SPZZOZ MSPR Sopot

Imię i nazwisko Roman Pluta Login użytkownika r.pluta

Rola w SWD PRM Kierownik ZRM E-mail

OPIS FUNKCJONALNOŚCI*

Moduł SWD PRM Mobilny ZRM

Tytuł zgłoszenia czas zakończenia zlecenia a czas przekazania pacjenta
Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności

Czas zakończenia jest taki sam jak czas przekazania pacjenta w szpitalu.

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany

Sugeruję, aby ustanowić błędem krytycznym w dokumentacji SWD PRM (kzw) 
sytuację, w której czas zakończenia zlecenia jest taki sam, jak czas przekazania 
pacjenta w szpitalu. Jako kierownicy ZRM otrzymujemy oficjalne prośby od 
administracji stacji o różnicowanie tych czasów, gdyż, jakoby, jest to traktowane na 
etapie raportowania do urzędu jako niewłaściwe, Możliwe, iż wynika to pośrednio z 
tego, iż rzeczona rubryka w kzw nosi nazwę: "czas powrotu do miejsca wyczekiwania 
/ zakończenia zlecenia" i jest mylone z rzeczywistym fizycznym powrotem do bazy (?), 
co jest w zasadzie możliwe. Uprzejmie proszę o informację zwrotną w rzeczonej 
kwestii.

Przypadki użycia*** Nie da się zamknąć dokumentacji medycznej, gdy wspomniane powyżej czasy są takie same.

Uzasadnienie Jak w opisie propozycji zmiany.

STANOWISKO MZ oraz KCMRM

Data wpływu** 05/05/2021 Numer zgłoszenia 16/05/2021

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet

Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do 
możliwości wdrożenia opisanej modyfikacji funkcjonalności. Ponadto wymaga 
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weryfikacji czy zmiany opracowane w ramach RFC 1 2021 r. rozwiązują wskazany 
problem. Chodzi o takie ustawienie  statusów, aby zakończenie realizacji zlecenia 
następowało zawsze po przekazaniu pacjenta w szpitalu. SWD powinno przewidywać 
określoną chronologię zdarzeń i uniemożliwiać zamykanie dokumentacji z błędną 
chronologią czasów (przybycie do szpitala, przekazanie pacjenta, zakończenie 
zlecenia).

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta

Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 28/05/2021

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

Uzasadnienie 
KCMRM****

Zaimplementowane RFC 01/2021 wprowadza odpowiednią chronologię statusów, 
która powinna wyczerpać poruszaną przez użytkownika kwestię.

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza

Data przekazania wstępnej 
analizy do MZ**** 27/08/2021

Decyzja MZ** odrzucona Priorytet Wersja

Uzasadnienie MZ**
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o  
odstąpieniu w realizacji zaproponowanej zmiany.

Zatwierdził MZ** Mirosław Saliszewski

Data przekazania do 
realizacji do KCMRM** 31/08/2021

*   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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