
XII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 27 kwietnia 2021 r.



1. Przywitanie Członków Rady

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r.

3. Omówienie realizacji RFC 02/2021/KCMRM/SWDPRM – Implementacja dyktowania treści 

w Module ZRM i LZRM.

4. Omówienie założeń RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – Koncepcja implementacji procedury 

zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w SWD PRM.

5. Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) – założenia, etap realizacji 

projektu oraz obowiązki po stronie dysponentów zespołów ratownictwa medycznego.

6. Omówienie uwag do dokumentu „Założenia do modułu szpitalnego SWD PRM”.

7. Wolne wnioski.

a) Rozbieżność danych z modułu raportowego w stosunku do księgi dysponenta.

8. Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady.

9. Podsumowanie.

Plan Posiedzenia



Omówienie realizacji RFC 

02/2021/KCMRM/SWDPRM – Implementacja 

dyktowania treści w Module ZRM i LZRM



Omówienie założeń RFC 

10/2021/KCMRM/SWDPRM – Koncepcja 

implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą 

poszkodowanych w SWD PRM



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji 

Medycznej (SIM) – założenia, etap realizacji 

projektu oraz obowiązki po stronie dysponentów 

zespołów ratownictwa medycznego



Integracja SWD PRM z SIM – Akty prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(Dz. U. 2020, poz. 702, z późn. zm.), usługodawcy od dnia 1 lipca 2021 r. są obowiązani

przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.

Katalog danych przekazywanych do SIM określa § 2 ust 1. rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia

medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów

przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 2020 poz. 1253).



Integracja SWD PRM z SIM

Całość realizacji projektu Integracji SWD PRM z P1 (SIM) oraz wdrożenie elektronicznej 

dokumentacji medycznej została podzielona na dwie części:

CZĘŚĆ 1 – elementy niezbędne do wprowadzenia funkcjonalności przekazywania 

zdarzenia medycznego do SIM od 1 lipca 2021 r.

CZĘŚĆ 2 - rozbudowa mechanizmów przewidzianych w części 1 w celu obsługi EDM od 

1 stycznia 2022 r.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Zmiany w modułach MDYS, MCO, MZRM i MLZRM (generowanie zdarzeń i numeracja

NN)

W modułach, gdzie zbierana lub wyświetlana jest informacja o pacjencie należy

zmodyfikować obsługę pacjentów typu NN zgodnie z przepisami i wytycznymi zawartymi

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz

sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

(Dz. U. 2020 poz. 1253).



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Jest to komponent odpowiedzialny za obsługę wszystkich elementów związanych

z przechowywaniem i udostępnianiem EDM. W skład wchodzi zarządzanie Zdarzeniami

Medycznymi, Indeksem Dokumentacji Medycznej, oraz EDM.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.

 Rejestr Zdarzeń Medycznych

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Zdarzeniach Medycznych łącznie

z obsługą wersjonowania informacji o ZM oraz przetwarzanie statusów i logów

komunikacji z SIM.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.1.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Index Dokumentacji Medycznej

Jest to element komponentu Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

odpowiedzialny za przechowywanie informacji o Indeksach Dokumentacji Medycznej

(metadane IHE XDS.b) łącznie z obsługą wersjonowania informacji o Indeksach oraz

przetwarzanie statusów i logów komunikacji z SIM

Na diagramie przedstawiony jako element 2.2.

 Generator dokumentacji w standardzie HL7CDA (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Dokumentacji Medycznej w standardzie HL7 CDA

na podstawie dokumentów wytwarzanych w systemie SWD PRM

Na diagramie przedstawiony jako element 1.3.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Generator Zdarzeń Medycznych (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie metadanych Zdarzenia Medycznego zgodnie

z wytycznymi CeZ na podstawie zdarzeń w systemie SWD PRM

Na diagramie przedstawiony jako element 1.1.

 Generator Indexu Dokumentacji Medycznej (mikroserwis)

Serwis odpowiedzialny za generowanie Indexu Dokumentacji Medycznej w standardzie

XDS.b na podstawie dokumentów EDM .

Na diagramie przedstawiony jako element 1.2.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Moduł komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

Komponent odpowiedzialny za komunikację z systemem P1 obsługujący zdarzenia

generowane przez wielu Usługodawców.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.4.

 Autoryzacja komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów

W trakcie komunikacji z systemem P1 wszystkie elementy muszą zostać autoryzowane

przy użyciu certyfikatów odpowiednio dla poszczególnych usługodawców. Proces

autoryzacji odbywa się z potwierdzeniem autentyczności przez system P1.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.5.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Generacja i obsługa komunikatów Zdarzeń Medycznych. - wielu usługodawców 

(dysponent)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych

komunikatów o Zdarzeniach Medycznych przy uwzględnieniu obsługi danych wielu

usługodawców.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.4.1.

 Generacja i obsługa komunikatów Indexu dokumentacji medycznej - wielu 

usługodawców (dysponent)

Element Modułu komunikacji z SIM odpowiedzialny za obsługę poszczególnych

komunikatów zawierających Indeks Dokumentacji Medycznej przy uwzględnieniu obsługi

danych wielu usługodawców.

Na diagramie przedstawiony jako element 2.4.2.



Integracja SWD PRM z SIM – Zakres prac

 Obsługa rejestru komunikacji w Module Analityka

W module Analityka została przewidziana funkcjonalność dotycząca prezentacji i obsługi

statusów poszczególnych zdarzeń komunikacyjnych związanych z integracją z SIM przy

uwzględnieniu obsługi dla wielu usługodawców.

Na diagramie przedstawiony jako element 1.4.



Integracja SWD PRM z SIM



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM)

Uzyskanie niezbędnych Certyfikatów

 Na potrzeby podpisywania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Certyfikaty ZUS ZLA dla użytkowników.

 Na potrzeby szyfrowania danych oraz szyfrowania transmisji z SIM.

Certyfikaty TLS.P12 i WSS.P12 dla podmiotów leczniczych.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

Przedstawienie etapu prac związanych z realizacją 

integracji SWD PRM z SIM oraz wdrożenie EDM

Łącznie zidentyfikowano 27 podzadań.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

1. Zmiany w modułach MDYS, MCO, MZRM i MLZRM (generowanie zdarzeń i numeracja NN) –

RFC 24/2020.

2. Przygotowanie Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – RFC 24/2020.

3. Przygotowanie Rejestr Zdarzeń Medycznych –RFC 24/2020.

4. Implementacja Indeksów Dokumentacji Medycznej - RFC 24/2020.

5. Implementacja Generatora dokumentacji w standardzie HL7CDA (mikroserwis) - RFC

24/2020.

6. Implementacja Generatora Zdarzeń Medycznych (mikroserwis) – RFC 24/2020.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

7. Implementacja Generatora Indexu Dokumentacji Medycznej (mikroserwis) – RFC 24/2020.

8. Implementacja Modułu komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów – RFC 24/2020.

9. Implementacja Autoryzacji komunikacji z SIM z obsługą wielu certyfikatów – RFC 24/2020.

10. Implementacja generowania i obsługi komunikatów Zdarzeń Medycznych – RFC 24/2020.

11. Implementacja generowania i obsługi komunikatów Indexu dokumentacji medycznej – RFC

24/2020.

12. Implementacja obsługi rejestru komunikacji w Module Analityka – RFC 24/2020.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

13. Rozbudowa infrastruktury serwerowej SWD PRM. W związku z koniecznością zmiany sposobu

licencjonowania OSB etap zakłada doposażenie infrastruktury serwerowej o 2 komplety

serwerów (POK/ZOK) gdzie każdy komplet składa się z 2 fizycznych nodów działających pod

wirtualizatorem Oracle VM. Rozwiązanie takie powoduje możliwość budowy niezależnej

szyny danych dedykowanej dla SIM w ramach zakupionych wcześniej licencji poprzez

mechanizm soft provisioning czyli licencjonowanie zrytualizowanych core na wskazanej

platformie przez producenta ESB

- Postępowanie zakupowe na oprogramowanie specjalistyczne realizowane w ramach

wniosku inwestycyjnego nr 1 o nazwie: „Rozbudowa infrastruktury środowiska SWD PRM

o oprogramowanie specjalistyczne i sprzęt sieciowy” oraz RFC/Decsoft/08.

14. Budowa Object Storage (realizacja prac instalacyjnych i konfiguracyjnych po stronie

KCMRM) – postępowanie zakupowe - j. w.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

15. Konfiguracja usług sieci Internet w ramach wydzielonej strefy DMZ infrastruktury SWD PRM

z istniejącego punktu styku - Zespół KCMRM w ramach posiadanych zasobów.

16. Konfiguracja sieciowych stref dostępowych dla integracji z systemami P1, stref

zabezpieczonych z repozytorium danych oraz sieci udostępniającym dane poprzez interface

zewnętrzny użytkownikom - Zespół KCMRM w ramach posiadanych zasobów.

17. Instalacja i konfiguracji wyizolowanej części ESB na potrzeby integracji SWD PRM – P1 -

RFC/Decsoft/07.

18. Integracja ESB z repozytorium obiektów - RFC/Decsoft/06.

19. Utworzenie interface typu REST do SWS PRM i P1 po stronie ESB - RFC/Decsoft/06.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

20. Utworzenie HA dla elementów ESB w obrębie POK/ZOK - RFC/Decsoft/08.

21. Kierownik ZRM będzie miał możliwość dostępu do historii leczenia danego pacjenta dla

kierownika ZRM. Wyszukiwanie pacjenta po numerze PESEL za pośrednictwem systemu P1.

Dodatkowo każdorazowy dostęp do dokumentacji medycznej powinien zostać autoryzowany

poprzez podanie loginu i hasła kierownika ZRM, a fakt ten zapisany w bazie danych

z informacją o: numerze KMCR/KZW, do którego kierownik ZRM wnioskował o dostęp,

imieniu, nazwisku oraz unikalnego identyfikatora kierownika ZRM, dacie oraz godzinie

zapytania [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] - Wymaganie z OPZ Prawo opcji – rozbudowa Moduł

ZRM.

22. Dostęp dla kierownik ZRM z poziomu Modułu ZRM do bazy danych pacjentów (P1) w celu

weryfikacji historii medycznej danego pacjenta zweryfikowanego z użyciem e-dowodu lub

poprzez poprawny numer PESEL - Wymaganie z OPZ Prawo opcji – rozbudowa Moduł ZRM.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM) oraz wdrożenie EDM – etap prac

23. Podczas zamykania KMCR, Kierownik ZRM ma możliwość jej wysłania bezpośrednio do SOR, na

który został przekazany pacjent. Dokument jest elektronicznie podpisywany unikatowym

certyfikatem Kierownika ZRM - Wymaganie z OPZ Prawo opcji – rozbudowa Moduł ZRM.

24. Po zamknięciu dokumentacji medycznej, kierownik ZRM ma możliwość jej przesłania do SOR,

na który pacjent jest przekazywany - Wymaganie z OPZ Prawo opcji – rozbudowa Moduł ZRM.

25. Kierownik ZRM ma mieć możliwość otrzymywania interaktywnej listy KZW niezamkniętych lub

do poprawy od Analityka - Wymaganie z OPZ Prawo opcji – rozbudowa Moduł ZRM.

26. Analityk po wybraniu dokumentów do modyfikacji powinien mieć możliwość wyszukania KZW

po różnych filtrach - rozbudowa Moduł ZRM.

27. Analityk powinien mieć możliwość uzupełnienia danych w KZW przekazanych przez kierownika

ZRM - rozbudowa Moduł ZRM.



Integracja SWD PRM z Systemem Informacji Medycznej (SIM)

Moduł Szpitalny – założenia



Omówienie uwag do dokumentu 

„Założenia do modułu szpitalnego SWD PRM 

– etap 1”



Wolne wnioski



Wolne wnioski

Rozbieżność danych z modułu raportowego w stosunku do księgi dysponenta 

– Pan Damian Cwynar



Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady

Planowany termin: 25 maja 2021 r.



XII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


