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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 ŁÓDZKIE Dysponent ZRM ŁUW W ŁODZI 

Imię i nazwisko JUSTYNA WIDERSKA Login użytkownika J.WIDERSKA 

Rola w SWD PRM 
ANALITYK 

WOJEWÓDZKI 
E-mail justyna.widerska@lodz.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM WOK-wizualizacja obsługi kolejek – PZŁ SWD PRM 

Tytuł zgłoszenia 
Generowanie raportów  

Dodanie kolumny 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Możliwość sporządzania zestawień, raportów danych wyświetlanych w tym programie. 

 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

Możliwość sporządzania zestawień, raportów danych wyświetlanych w tym programie. W 

obecnej chwili nie ma żadnego raportu, który pozwalałby przygotować raport lub zmonitorować 

pracę konkretnego dyspozytora medycznego w zakresie ilości przyjmowanych wezwań, ilości 

karnych wylogowań, przerw na dyżurach z danego okresu. Program pozwala tylko na bieżący 

monitoring pracy dyspozytorni medycznej. 

 

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

Wprowadzenie takiej funkcjonalności pozwoli przełożonym monitorować pracę 

dyspozytorów medycznych, ułatwi sporządzanie zestawień dotyczących pracy 

dyspozytorni medycznej i będzie narzędziem przydatnym do oceny pracownika oraz 

wprowadzania zmian. 

 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 19/08/2021 Numer zgłoszenia 19/09/2021 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

X 
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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 rozwiązania w oparciu o moduł raportowy SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
06/09/2021 

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

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Narzędzie WOK (Wizualizacja Obsługi Kolejek) jest narzędziem mającym na 

celu jedynie wizualizację pracy dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów 

medycznych. Z założenia, do sporządzania raportów, służy Moduł Raportowy 

SWD PRM. 

Warto nadmienić, że obecnie w Module Raportowym SWD PRM trwają prace 

nad udostępnieniem raportów predefiniowanych pozwalających uzyskać 

statystyki odnośnie pracy dyspozytorni medycznej oraz dyspozytorów 

medycznych. Będą to raporty m.in.: 

1) „Raport 5 – Raport przedstawiający pracę dm - zmianowy – status” jest 

to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych  

w wybranym dniu na danej zmianie wraz z podaniem KD, na której był 

zalogowany dany użytkownik, czasu przebywania KD w stanie 

wykluczenia (blokady), wylogowania, zalogowania, nieznanym, przerwy 

i karnym. Wyniki są rozbite na przedziały godzinne; 

2) „Raport 6 – Raport przedstawiający pracę dm - zmianowy – operacje” 

jest to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych  

w wybranym dniu na danej zmianie wraz z wyszczególnieniem statusów 

kolejki EACD oraz czasu ich trwania. Wyniki są rozbite na przedziały 

zgodnie ze statusem EACD. Raport generowany jest dla konkretnej 

doby i zmiany; 

3) „Raport 7 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny” jest to 

raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na połączenie, średniego i maksymalnego czasu 

trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 

zgłoszenia. W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są 

rozbite na przedziały godzinne; 

4) „Raport 8 – Raport przedstawiający pracę dm - indywidualny 999” jest 

to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na połączenie, średniego i maksymalnego czasu 

trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 
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zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 999 

(połączenia z 112 nie są brane pod uwagę). W raporcie należy określić 

początek dyżuru. Wyniki są rozbite na przedziały godzinne; 

5) „Raport 9 – Raport przedstawiający pracę dm - indywidualny 112” jest 

to raport przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej 

dobie w interwale godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń 

odebranych, liczby połączeń odrzuconych, średniego i maksymalnego 

czasu oczekiwania na połączenie, średniego i maksymalnego czasu 

trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi 

zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 112 

(połączenia z 999 nie są brane pod uwagę). W raporcie należy określić 

początek dyżuru. Wyniki są rozbite na przedziały godzinne. 

Należy mieć na uwadze, iż raporty są w trakcie przygotowywania, więc niektóre 

elementy opisów oraz prezentowane dane mogą ulec zmianie. 

 

W związku z powyższym, KCMRM negatywnie rekomenduje realizację 

powyższej modyfikacji. Jednocześnie po udostępnieniu ww. raportów  

w Module Raportowym i weryfikacji danych, które będą w nich prezentowane 

w przypadku braku informacji niezbędnych do pracy kierownika dyspozytorni 

medycznej proponujemy zgłoszenie zgodnie z niniejszą procedurą nowego 

raportu lub modyfikację ww. 

 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania wstępnej 

analizy do MZ**** 
04/11/2021 

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. 


