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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 Małopolskie  Dysponent ZRM Małopolski Urząd Wojewódzki 

Imię i nazwisko Karol Jurkowski Login użytkownika k.jurkowski 

Rola w SWD PRM Analityk Wojewódzki E-mail kjurkowski@malopolska.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Nowy Moduł Raportowy 

Tytuł zgłoszenia Dodanie nowych raportów predefiniowanych 

Funkcjonalność  / Opis 
modyfikacji istniejącej 
funkcjonalności 

Dodanie Raportów: 
1. Czas przekazania pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego do 

szpitalnego oddziału ratunkowego / izby przyjęć 
2. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w zależności od kodu 

wyjazdu 
3. Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w zależności od stanu 

nagłego zagrożenia zdrowotnego 
Raporty zgodne z pismem Ministerstwa Zdrowia  ROR.450.5.9.2018.EK z dnia 
30.01.2018r. 

Szczegółowy opis 
propozycji zmiany 

Możliwość wygenerowania raportów zgodne z wymaganiami określonymi w piśmie 
Ministerstwa Zdrowia  ROR.450.5.9.2018.EK z dnia 30.01.2018r. 

Przypadki użycia***  Generowanie raportów do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po 
upływie kwartału. 

Uzasadnienie 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia ROR.450.5.9.2018.EK z dnia 30.01.2018 r. 
wojewoda  jest zobowiązany do przesyłania wypełnionych tabel do 15 dnia każdego 
kolejnego miesiąca następującego po upływie kwartału. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 21/09/2020 Numer zgłoszenia 26/09/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** Częściowo 
uwzględniona 

Priorytet  

V 
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Uzasadnienie MZ** Wskazane zagadnienie o dodanie powyższego raportu jako predefiniowany zostało 
omawiane z KCMRM podczas prac nad aktualizacją raportów do nowego modułu 
raportowego. W związku z koniecznością przesyłania cyklicznych raportów konieczne 
jest uzyskanie opinii KCMRM czy istniej możliwość przesunięcia prac z wdrożeniem 
raportu na wcześniejszy termin. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 
oceny do KCMRM** 

12/10/2020 

Opinia KCMRM**** negatywna Priorytet 2 Wersja 1.0 

Uzasadnienie 
KCMRM**** 

Raport „Czas przekazania pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego  
do szpitalnego oddziału ratunkowego / izby przyjęć” jest zaimplementowany w Module 
Raportowym, dodatkowo w ramach prac nad dodaniem nowych raportów 
predefiniowanych w/w raport został zaktualizowany i zostanie udostępniony niebawem 
wraz z udostępnieniem katalogu „Raporty ZRM”, nazwa raportu to „Raport 9 – Czasy 
oczekiwania SOR/IP przez ZRM”. 

W przypadku raportu „Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego  
w zależności od kodu wyjazdu” w ramach prac nad dodaniem nowych raportów 
predefiniowanych utworzono trzy warianty w/w raportu. Zostaną one udostępnione  
w ramach katalogu „Raporty ZRM”, nazwa raportów to „Raport 10 - Czasy dotarcia 
zespołów ratownictwa medycznego wersja A”, „Raport 11 - Czasy dotarcia zespołów 
ratownictwa medycznego wersja B”, „Raport 12 - Czasy dotarcia zespołów ratownictwa 
medycznego wersja C”. 

Natomiast raport „Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w zależności 
od stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego” zawiera dane które można pozyskać  
z innych raportów predefiniowanych np. raportu „WPDS – Tabela nr 4 - Wyjazdy 
zespołów ratownictwa medycznego” oraz „Raport 1 - Liczba interwencji w przedziale 
czasowym” który zostanie niebawem udostępniony wraz z pojawieniem się  katalogu 
„Raporty ZRM” w Module Raportowym. 

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że obowiązek przekazywania raportów opisanych 
w przedmiotowym piśmie (ROR.450.5.9.2018.EK z dnia 30.01.2018 r.) został zniesiony 
przez Departament Bezpieczeństwa MZ. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 
analizy do MZ**** 

03/09/2021 

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. 
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*** 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. 


