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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 KZW przez SMS na komórki ZRM 

Funkcjonalność  / Opis 

modyfikacji istniejącej 

funkcjonalności 

Wysyłanie SMS z treścią skróconą z KZW (adres, powód, kod pilności) na komórki ZRM. 

Szczegółowy opis 

propozycji zmiany 

W związku z wdrożeniem szyny usług ESB oraz modułu do wysyłania SMS bezpośrednio do SMSC oraz 

dzięki bazie telefonów komórkowych do ZRM-ów, wystąpiła możliwość łatwego zaimplementowania nowej 

funkcjonalności do SWD PRM, polegającej na wysyłaniu SMS-ów na komórki ZRM z potwierdzeniem odbioru 

ze skróconą informacją z KZW w postaci: kodu pilności, adresu i powodu wezwania.  

 

Przypadki użycia***  
Podczas dysponowania ZRM, automatycznie w tle wysyłany jest SMS ze skróconą informacją z KZW na 

komórki zespołu. 

X 
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Uzasadnienie 

Obecnie dysponenci wykorzystują różne lokalne systemy do dodatkowego powiadamiania ZRM-ów o 

wysłaniu KZW, oparte na SMS-ach, radiotelefonach itd. Wdrożenie centralnego rozwiązania pozwoli 

ujednolicić lokalne rozwiązania, ułatwi szybsze zebranie zespołów (często przebywają w osobnych 

pomieszczeniach, tablet posiada kierownik zespołu, komputer w MS nie jest słyszalny dla całego zespołu w 

ciągu dnia we wszystkich możliwych przypadkach oraz da pewność dyspozytorowi wysyłającemu, że każdy 

członek zespołu otrzymał informację o wyjeździe. 

STANOWISKO MZ oraz KCMRM 

Data wpływu** 13/10/2020 Numer zgłoszenia 27/10/2020 

Przedstawiciel MZ** Robert Bzducha Stanowisko Główny specjalista 

Wstępna ocena MZ** pozytywna Priorytet  

Uzasadnienie MZ** Powyższa funkcjonalność wymaga wydania opinii technicznej KCMRM co do 
możliwości jej wdrożenia oraz powiązania z SWD PRM. 

Zatwierdził MZ** 
Agnieszka Tuderek-Kuleta 

Data przekazania do 

oceny do KCMRM** 
20/10/2020 

Opinia KCMRM**** pozytywna Priorytet  Wersja  

Uzasadnienie 

KCMRM**** 

Cały skład ZRM powinien pozostawać w gotowości do przyjęcia wezwania drogą 

elektroniczną (za pomocą SWD PRM), a każda sytuacja, gdy ZRM zwleka z wyjazdem 

z powodu niekompletnej załogi jest niedopuszczalna.  

Niemniej jednak mając na uwadze różnego rodzaju sytuacje w codziennej pracy ZRM  

oraz lokalne specyfiki we drożeniu powiadomień członków ZRM o zadysponowanym 

przez dyspozytora medycznego zdarzeniu należy upatrywać skrócenie czasu wyjadu. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wysyłanie wiadomości SMS do ZRM przy ok. 

9 000 wyjazdów dziennie powodowałoby wzrost koniecznej do zagwarantowania puli 

SMS, która na ten moment nie jest zabezpieczona w wydatkach na SWD PRM. 

Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo transmisji danych. Przekazywanie wszystkich 

trzech danych (kod pilności, adres, powód wezwania) wymaga pogłębionej analizy  

w zakresie oceny potencjalnych ryzyk i niebezpieczeństwa utraty danych, które mogą 

zostać uznane za wrażliwe i trafić w niepowołane ręce. Wyniki analizy muszą 

wskazywać na sposób minimalizowania zidentyfikowanych ryzyk. 

Istnieje techniczna możliwość realizacji ww. funkcjonalności. 

Z uwagi na różnorodne wykorzystanie telefonów służbowych w ZRM, realizacja ww. 

funkcjonalności wymagać będzie również wprowadzenia jednolitej w skali kraju 

procedury wykorzystania telefonów komórkowych przez Członków ZRM. 

Zatwierdził KCMRM**** Mateusz Komza 

Data przekazania 

wstępnej analizy do 

MZ**** 

31/12/2021 

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 
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*   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. 


