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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 lubuskie Dysponent ZRM  

Imię i nazwisko Tomasz Wardyn Login użytkownika t.wardyn 

Rola w SWD PRM 
Administrator 

wojewódzki 
E-mail Tomasz.wardyn@lubuskie.uw.gov.pl 

OPIS FUNKCJONALNOŚCI* 

Moduł SWD PRM Dyspozytor 

Tytuł zgłoszenia Informacja o stanie modułów GPS w Aplikacji Dyspozytora. 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Monitorowanie stanu modułów GPS i prezentowanie stanu w Aplikacji Dyspozytora, informowanie 

dysponentów o stanie modułów w celu usunięcia awarii.  

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 
Szczegółowy opis rozwiązania w załączniku (ze względu na rozmiar opisu)  

Przypadki użycia***   

Uzasadnienie 

 

Stan modułów GPS oraz stan instalacji antenowych w ambulansach PRM po latach 

eksploatacji jest tragiczny. Ani dysponent ZRM, ani administrator dysponenta nie ma 

narzędzi jakiegokolwiek monitorowania stanu modułów GPS. Skutkiem braku nadzoru 

nad stanem urządzeń jest bardzo duża ilość ambulansów bez lokalizacji na mapie co 

uniemożliwia dysponentowi prawidłowe zadysponowanie najbliższego zespołu 

 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 04/09/2020 Numer zgłoszenia 22/09/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Przedstawione rozwiązanie wesprze pracę dyspozytorów medycznych w sytuacji awarii 

GPS w ZRM. Jednocześnie ułatwi monitorowanie stanu urządzeń przez dysponentów. 

X 

 



 

Procedura 
zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji 

funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM 

Data wprowadzenia: 
20.05.2020 r. 

Wersja: 3.0 

 

Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Wydział Ratownictwa Medycznego 

Załącznik nr 1 

Strona 2 z 2 

 

Wobec powyższego konieczna jest weryfikacja przez KCMRM dotycząca możliwości 

wprowadzenia zmian opisanych przez użytkownika. 

Zatwierdził MZ** Jan Gessek 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
29/09/2020 

Opinia KCMRM**** pozytywna Priorytet 2 Wersja 2.0 

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Część opisywanych funkcjonalność zostanie zaimplementowana w Module 

Dyspozytora w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Wizualizacja stanu 

połączenia/właściwego odczytu danych z modułu GPS prezentowana będzie w oknie 

szczegółów ZRM w Module Dyspozytora. Rozróżnione będą dwa statusy tryby pracy 

modułu GPS oznaczone różnymi kolorami. Kolor zielony – status online, zaś kolor 

czerwony – status offline. 

 

Pozostała część opisanych funkcjonalności wybiega poza PT SWD PRM wersja 2.0. Ich 

implementacja wymagać będzie nowego zamówienia w ramach odrębnego RFC, 

w skład którego będą wchodzić następujące elementy: 

1) włączenie monitorowania modułów GPS do istniejącego systemu monitoringu 

ZABBIX; 

2) szczegółowe monitorowanie i diagnozowanie modułów GPS za pomocą komend 

wysyłanych w postaci wiadomości SMS, przy pomocy których można będzie np. 

zresetować moduł GPS lub wiadomością zwrotną otrzymać m. in: 

a) pozycję modułu GPS, 
b) informację z modułu GPS, 
c) status modułu GPS. 

 

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. 


