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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 Śląsk Dysponent ZRM Śląski Urząd Wojewódzki

Imię i nazwisko Tadeusz Rzok Login użytkownika t.rzok

Rola w SWD PRM Admin. Wojewódzki E-mail rzokt@wcpr.slask.eu

OPIS FUNKCJONALNOŚCI*

Moduł SWD PRM Aplikacja Dyspozytor

Tytuł zgłoszenia Formatka połącz zdarzenia – filtr, szukanie

Funkcjonalność / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności

Sugestia dyspozytorów medycznych z DM w Bielsku-Białej. W formatce „zdarzenia”, po kliknięciu 
w przycisk „połącz z innym zdarzeniem” pojawia się lista zdarzeń z całego województwa. Lista 
zawiera często dziesiątki pozycji, z których należy wybrać jedną do powiązania. Śledzenie 
pozycji wymaga skupienia i poświęcenia czasu dyspozytora.

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany

Proponowana zmiana dotyczy dodania filtra ograniczającego domyślnie listę zdarzeń do danej 
dyspozytorni medycznej z możliwością jego wyłączenia do podglądu całości listy.  Można dodać 
wyszukiwanie zdarzenia np. po adresie czy miejscowości, ulicy.

Przypadki użycia*** 

Po kliknięciu w przycisk „połącz z innym zdarzeniem” pojawi się lista zdarzeń ograniczona dla 
danej dyspozytorni medycznej. Dostępny w górnym pasku przycisk wyłączenia filtrowania. 
Kliknięcie w przycisk spowoduje wyłączenie filtra i wyświetlenie pełnej listy zdarzeń. Obok na 
górnym pasku dostępne pole tekstowe wyszukiwania. Po wprowadzeniu nazwy miejscowości 
wyszukane zostaną zdarzenia z danej miejscowości.

Uzasadnienie
Wprowadzona funkcjonalność ułatwi dyspozytorowi w krótkim czasie odnaleźć 
zgłoszenie do powiązania, ograniczy możliwość pomyłki oraz poprawi komfort pracy 
dyspozytora.

STANOWISKO MZ oraz KCMRM

Data wpływu** 01/07/2021 Numer zgłoszenia 18/07/2021

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. Biorąc pod uwagę przekazane wyjaśnienia wnioskującego w 
opinii DB zasadne jest  wykonanie przekazanych modyfikacji bądź wypracowanie 
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dokładniejszego sposobu wybierania przez dyspozytora medycznego podobnych 
zdarzeń.

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta

Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 17/08/2021

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

Uzasadnienie KCMRM**** W Module Dyspozytora w ramach realizowanej obecnie rozbudowy do tzw. wersji SWD 
PRM 2.0, planowana jest modyfikacja funkcjonalności zdarzeń podobnych, która 
spowoduje, że liczba wyświetlanych zdarzeń podobnych zostanie maksymalnie 
zawężona.

Sekcja zostanie zmodyfikowana przez rozszerzenie mechanizmu podpowiadania 
zdarzeń podobnych o warunki:

1) miejsce zdarzenia znajduje się w odległości nie większej od maksymalnej 
odległości zdarzenia podobnego zdefiniowanej w MADM;

2) imię i nazwisko lub wiek poszkodowanego są takie same.

W sekcji „Podobne zdarzenia”, System będzie wyświetlał wcześniej zarejestrowane 
zdarzenia, które są podobne do zdarzenia, którego formatka jest aktualnie 
wyświetlana. Jako zdarzenie podobne, System będzie wyświetlał zdarzenia, które 
spełniają przynajmniej dwa z warunków:

1) miejsce zdarzenia znajduje się w odległości nie większej od maksymalnej 
odległości zdarzenia podobnego zdefiniowanej za pomocą parametru 
systemowego ODL_OD_MIEJSCA_ZDARZENIA w MADM (domyślnie 500 m);

2) dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy ulicy włącznie muszą być takie 
same;

3) dane adresowe miejsca zdarzenia do nazwy miejscowości włącznie muszą być 
takie same w przypadku braku ulicy;

4) powody wezwania są takie same;
5) numer telefonu wzywającego jest taki sam;
6) imię i nazwisko lub wiek poszkodowanego są takie same.

Lista zdarzeń podobnych będzie wyświetlała zdarzenia w dowolnym statusie 
w kolejności: nowe, przyjęte, obsługiwane, przyjęte, nowe, obsłużone, odmowa, 
anulowane, pozostałe z czasu określonego parametrem systemowym 
LICZBA_GODZ_OD_ZAREJ_ZG_SWD w MADM (domyślnie 5
 godz.). 

Zdarzenia starsze niż liczba godzin określona w parametrze systemowym nie będą 
wyświetlane.

W związku z powyższym nie rekomendujemy implementacji zaproponowanego 
rozwiązania w formie zgłoszonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza
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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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