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Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310).

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie
HELPDESK
Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania
incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem
systemu Helpdesk.
W sprawozdanym okresie:
1) w systemie Helpdesk utworzono 1558 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 89 zgłoszeń pozostaje otwartych i są w trakcie obsługi przez
administratorów wojewódzkich, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
użytkowników SWD PRM innych podmiotów zewnętrznych np. Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, Centrum e-Zdrowia;
3) liczba utworzonych wpisów i odpowiedzi do w/w liczby zgłoszeń to 4728 (średnio: 3.03
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM
1.

05.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora i Analityka w wersji 43.7 na środowisku TEST
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05.03.2021 Instalacja oprogramowania serwerowego w wersji 41.67 na środowisku SZK

3.

09.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 41.67 na środowisku SZK

3.

09.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.8 na środowisku TEST

4.

10.03.2021

5.

Drugi etap instalacji na środowisku PROD2 - wdrożenie wildfly 8.2.1 w POK
11.03.2021 i udostępnienie nowej wersji serwera 41.67 oraz Modułu Dyspozytora w wersji
41.67 i Modułu Administratora w wersji 41.65

6.

11.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.9 na środowisku TEST

7.

12.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.10 na środowisku TEST

8.

16.03.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.0 na środowisku TEST

9.

18.03.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.11, Modułu Administratora w wersji
43.4 i Modułu Analityka w wersji 43.7 na środowisku SZK

10.

25.03.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.10, Modułu Administratora w wersji
43.4 i Modułu Analityka w wersji 43.7 na środowisku PROD2

11.

25.03.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 43.11 na środowisku PROD2

12.

26.03.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.1 na środowisku TEST

Pierwszy etap instalacji na środowisku PROD2 - wdrożenie wildfly 8.2.1
w ZOK i udostępnienie nowej wersji serwera 41.67
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 41.65
Moduł Dyspozytora i Administratora:
1) wprowadzono rozwiązanie problemu polegającego na dodawaniu określenia wzywającego do
słownika i oznaczanie jego aktywności;
2) wprowadzono poprawę podpisywania systemowych zmian statusu ZRM na "System" w historii
dokumentów;
3) wprowadzono poprawkę polegającą na czyszczeniu zmiany przez ZRM, podczas technicznej
zmiany statusu ZRM w momencie wylogowania kierownika ZRM.

Wersja 41.67
Moduł Dyspozytora:
1) poprawiono mapowanie komunikatu AgentCallStatus dla zgłoszeń;
2) wprowadzono zmianę dotyczącą czyszczenia danych w tabelach notyfikacja_nnn;
3) utworzono poprawkę do błędu dotyczącego Modułu Administratora – wprowadzono możliwość
dodania stanowisk dyspozytorskich przez administratora wojewódzkiego;
4) dodano dodatkowe logowanie dla mechanizmu wchodzenia w obsługę/przerwę;
5) wprowadzona poprawka w Aplikacji Administratora dotyczy zliczania liczby dni na podstawie
wybranych dni aktywności - od 01.01 do 31.12;
6) poprawiono błąd dotyczący odsłuchu nagrania - dla nagrania przeprowadzonego przez
operatora CPR;
7) poprawiono błąd dotyczący zapisywania osoby zmieniającej status ZRM;
8) rozwiązano problem dodawania określenia wzywającego do słownika i oznaczanie jego
aktywności;
9) wprowadzono poprawę podpisywania systemowych zmian statusu ZRM na "System" w historii
dokumentów;
10) wprowadzono poprawkę czyszcząca zmianę przez ZRM, przy technicznej zmianie statusu ZRM
w momencie wylogowania kierownika;
11) wprowadzono poprawkę dotycząca wyświetlania się listy po wejściu w zakładkę
"Monitorowanie GPS" w Module Analityka;
12) wprowadzono poprawkę do Księgi Dysponenta dotyczącą prezentowania prawidłowej wartości
w kolumnie „Kod dyspozytora przyjmującego obsługującego zgłoszenie i kod dyspozytora
obsługującego zgłoszenie”;
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13) wprowadzono poprawkę do zgłoszonego błędu: w Księdze Dyspozytorni Medycznej

użytkownicy z rolami Główny Dyspozytor Medyczny oraz Zastępca Głównego Dyspozytora
Medycznego, nie mieli możliwości generowania KDM dla całej dyspozytorni, a jedynie dla
wartości „własnych”. „Checkbox” do zaznaczenia całej dyspozytorni medycznej był
nieaktywny. Problem występował tylko gdy użytkownik wykonał scenariusz: Wyloguj ->
Zaloguj;
14) podczas instalacji wersji 41.65 została podniesiona wersja serwera aplikacji Wildfly z wersji
8.1.0 do wersji 8.2.1.

Wersja 43.4
Moduł Dyspozytora, Analityka i Administratora:
Przebudowanie mechanizmu komunikacji serwera z bramką SMS.

Wersja 43.7
Moduł Dyspozytora i Analityka:
1) wprowadzono powiadomienie dyspozytora medycznego o dostarczeniu fizycznie wiadomości
SMS do adresata;
2) wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą ponowną wysyłkę wiadomości po 10 sekundach
w przypadku braku odpowiedzi że strony bramki, o prawidłowym przyjęciu wiadomości;
3) poprawiono ucinanie napisu po nieudanej próbie wysłania wiadomości;
4) oznaczono w historii zdarzenia nowych wiadomości, których dotyczy wersja;
5) wprowadzono pojawianie się okna nowych wiadomości po wyjściu dyspozytora medycznego
z przerwy;
6) wprowadzono możliwość pozostawienia 'focusa' na polu tekstowym wiadomości umożliwiając
pisanie kolejnej wiadomości, po wysłaniu wiadomości za pomocą klawisza 'enter' na
klawiaturze.

Wersja 43.8
Moduł Dyspozytora i Analityka:
1) poprawiono zapisywanie czasu wiadomości SMS. Obecnie czas nadesłanych wiadomości oraz
przychodzących ustalany jest na podstawie czasu nadejścia i przekazania wiadomości
protokołem SMPP w mikroserwisie;
2) poprawiono zapisywanie wiadomości SMS oraz tworzenie nowych wersji w historii zdarzenia;
3) poprawiono wyświetlanie okna nowych wiadomości SMS po wyjściu z przerwy, dla zdarzeń
w których wiadomości zostały już odczytane;
4) w oknie informującym o nowych wiadomościach SMS, w przypadku gdy wiadomości dotyczą
więcej niż jednego zdarzenia, dodano informację, o tym że pojawiły się nowe wiadomości dla
więcej niż jednego zdarzenia;
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5) poprawiono przypisywanie wiadomości SMS do więcej niż jednego zdarzenia, w momencie
gdy dla jednego numeru telefonu jest aktywne więcej niż jedno zdarzenie;
6) poprawiono pojawianie się koperty nowych wiadomości przy zdarzeniu na liście zdarzeń
w momencie, gdy szczegóły zdarzenia są wyświetlane, przyjdzie do zdarzenia nowy sms, ale
nie zostanie przez dyspozytora medycznego odczytany i dyspozytor medyczny powróci na listę
zdarzeń;
7) dodano informację w oknie informującym o nadejściu nowej wiadomości SMS, jeśli
wiadomość dotyczy więcej niż jednego zdarzenia.

Wersja 43.9
Moduł Dyspozytora:
Wprowadzono wyświetlanie okna z informacją o nieodczytanych wiadomościach SMS po zalogowaniu
użytkownika.

Wersja 43.10
Moduł Dyspozytora:
Wersja zawiera implementację RFC 22/2020/KCMRM/SWDPRM „Rozszerzenie integracji
SWDPRM z Active Directory - etap III” oraz RFC 26/2020/KCMRM/SWDPRM „Komunikator
SMS”.

Wersja 43.11
Moduł Dyspozytora:
Wprowadzono poprawkę rozwiązującą problem związany z brakiem zmiany statusu zgłoszenia
u dyspozytora wysyłającego na status „Wywiad” po wpłynięciu zgłoszenia z Konsoli Dyspozytorskiej.

Wersja 44.0
Moduł Administratora:
1) wersja zawiera implementację RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM „Przekazywanie danych
dokumentacji medycznej do SIM - etap 1”;
2) wprowadzono rozszerzenie formatki: "Nowy podmiot", "Modyfikacja podmiotu", "Szczegóły
podmiotu";
3) dodano możliwość wprowadzenia do bazy danych certyfikatów WSS oraz TLS dla podmiotów;
4) wprowadzono funkcjonalność obejmującą możliwość zmiany/nadpisania certyfikatu oraz hasła;
5) wprowadzono szyfrowanie hasła w bazie danych RSA z użyciem klucza publicznego i
prywatnego.
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Wersja 44.1
Moduł Dyspozytora i Administratora:
1) dodano przycisk umożliwiający usunięcie certyfikatu dla podmiotów;
2) dodano ograniczenia wyboru typu plików certyfikatów do następujących formatów .pem, .crt,
.cer, .key. oraz .p12.
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RFC – wstępne zlecenia
brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
1) 19/2020/KCMRM/SWDPRM - Słownik powodów wezwań dodatkowych służb (etap 2);
2) 23/2020/KCMRM/SWDPRM - Modyfikacje systemu w związku z przekazaniem DM do UW
(etap 3);
3) 24/2020/KCMRM/SWDPRM - Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (etap 2);
4) 01/20201/KCMRM/SWDPRM - Statusy ZRM - nowe statusy oraz automatyczna ich zmiana,
optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych.

Incydenty serwisowe
brak
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Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
Łącznie w okresie marca 2021 roku wydano 145 kart SIM dla dodatkowych zespołów ratownictwa
medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, uruchamianych na
podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 882), które zostały zgłoszone i wydane zgodnie z dokumentem „KCMRM-CTPR-09 Procedura zgłaszania kart SIM” – Wersja 2.0.
Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:

Województwo
Pomorskie
Śląskie
Lubuskie
Mazowieckie
Małopolskie
Podkarpackie
Kujawsko-Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Podlaskie
SUMA

Ilość kart
18
13
6
18
52
4
16
12
6
145

Zestawienie wydanych kart SIM z informacją o kryptonimie zespołu ratownictwa medycznego dla
którego zostały wydane karty oraz dacie rozpoczęcia i zakończenia działalności zespołu ratownictwa
medycznego:

Identyfikator ZRM

Data uruchomienia

Data wyłączenia

G02 D 12

10.03.2021

31.12.2021

G02 D 10

15.03.2021

31.12.2021

G01 D 020

10.03.2021

31.12.2021

G01 D 004

10.03.2021

31.12.2021

G01 D 012

08.03.2021

31.12.2021

G01 D 002

06.03.2021

31.12.2021

S03 D 80

16.03.2021

16.04.2021

S05 D 80

16.03.2021

16.04.2021

D05 D 81

16.03.2021

16.04.2021

F01 D 20

19.03.2021

30.04.2021

W01 D 04

25.03.2021

30.06.2021

W01 D 06

25.03.2021

30.06.2021

W01 D 08

25.03.2021

30.06.2021
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K01-D 02

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 30

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 06

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 10

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 12

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 28

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 14

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 18

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 24

22.03.2021

21.04.2021

K01 D 26

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 06

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 10

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 12

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 16

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 18

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 02

22.03.2021

21.04.2021

K02 D 14

22.03.2021

21.04.2021

S01 D 80

12.03.2021

30.04.2021

S01 D 82

12.03.2021

30.04.2021

S05 D 82

12.03.2021

30.04.2021

W04 D 06

25.03.2021

30.06.2021

W04 D 08

25.03.2021

30.06.2021

R01 D 02

20.03.2021

03.04.2021

R01 D 04

20.03.2021

03.04.2021

C01 D 02

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 04

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 06

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 08

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 10

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 12

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 14

01.04.2021

30.04.2021

C01 D 16

06.04.2021

30.04.2021

F01 D 110

19.03.2021

30.04.2021

W03 D 08

25.03.2021

30.06.2021

W03 D 10

25.03.2021

30.06.2021

W03 D 12

25.03.2021

30.06.2021

W03 D 14

25.03.2021

30.06.2021

S04 D 82

01.04.2021

30.04.2021

G01 D 022

31.03.2021

31.12.2021

G01 D 026

07.04.2021

31.12.2021

G01 D 028

01.04.2021

31.12.2021

N01 D 02

27.02.2021

30.04.2021

12

N01 D 04

08.03.2021

30.04.2021

N01 D 06

15.03.2021

30.04.2021

N01 D 08

26.03.2021

30.04.2021

F01 D 112

01.04.2021

30.04.2021

N01 D 10

31.03.2021

30.04.2021

N01 D 12

31.03.2021

30.04.2021

K01 D 04

01.04.2021

21.04.2021

K01 D 32

01.04.2021

21.04.2021

K01 D 34

01.04.2021

21.04.2021

K01 D 08

01.04.2021

21.04.2021

K01 D 12

01.04.2021

21.04.2021

K01 D 36

01.04.2021

21.04.2021

K02 D 22

01.04.2021

21.04.2021

K02 D 04

01.04.2021

21.04.2021

K02 D 20

01.04.2021

21.04.2021

B01 D 50

01.04.2021

31.12.2021

B01 D 74

01.04.2021

31.12.2021

B01 D 66

01.05.2021

31.12.2021

2. Modyfikacja punktów styku dyspozytorni medycznych funkcjonujących SWD PRM
w Systemie Teleinformatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego
W dniu 4 marca 2021 roku dokonano modyfikacji punktów styku dyspozytorni medycznych
zdefiniowanych w Systemie Teleinformatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
W tym celu Zespół Centrum Technicznego Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego przekazał nowe adresy udostępniania usług interfejsu komunikacyjnego W2 dla
wszystkich dyspozytorni medycznych.
Powyższe prace są związane z rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do wersji 2.0 i zakończeniem przygotowań do wdrożenia
zmiany polegającej na ustanowieniu Podstawowego Ośrodka Krajowego (POK) ośrodkiem
dedykowanym dla pracy wszystkich dyspozytorni medycznych oraz zespołów ratownictwa
medycznego. Zapasowy Ośrodek Krajowy (ZOK) będzie wyłącznie ośrodkiem przygotowanym na
przejęcie obsługi SWD PRM w momencie awarii POK.

3. Aktualizacja wersji Wildfly (8.2.1) w ZOK
W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym
w Zapasowym Ośrodku Krajowym (ZOK) zaktualizowano wersję serwera aplikacji Wildfly do wersji
8.2.1.
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Aktualizacja wersji serwera aplikacji Wildfly do wersji 8.2.1 miało za zadanie zabezpieczenie przed
potencjalnymi sytuacjami w których mogło nastąpić zakolejkowanie zapytań z aplikacji SWD PRM do
bazy danych, które miało miejsce podczas jednej z ostatnich awarii SWD PRM.

WildFly to serwer aplikacji rozwijany obecnie przez Red Hat, stworzony natomiast przez JBoss
i pod taką nazwą pierwotnie rozwijany (nazwa została zmieniona na WildFly w listopadzie 2014
r.). Pierwsza wersja pojawiła się w 1999 r. i została napisana w środowisku Java.

4. Nowa wersja procedury KCMRM-CT-PR-09 Procedura zgłaszania kart SIM – wersja
2.0
W związku z wpływającymi wnioskami o wydanie kart SIM dla dodatkowych zespołów ratownictwa
medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, uruchamianych na
podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), udostępniony został zaktualizowany dokument
pt.: „KCMRMCT-PR-09 Procedura zgłaszania kart SIM ” – Wersja 2.0.
Wprowadzone zmiany dotyczą dodania opisu dla procedury wnioskowania o wydanie kart SIM na
potrzeby zespołów ratownictwa medycznego, tworzonych na podstawie art. 49a ww. ustawy oraz
zmiany sposobu przekazywania protokołu przekazywania kart SIM z wersji papierowej na wersję
elektroniczną.

5. Migracja zasobów środowiska SWD PRM PROD1 na nową infrastrukturę
wirtualizacyjną.
W ramach kontynuacji prac związanych z uporządkowaniem infrastruktury i architektury Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zakończyliśmy
prace związane z migracją zasobów środowiska PROD1, obejmującego dane sprzed
tzw. „Upaństwowienia”, tj. sprzed 1 kwietnia 2019 r., na nową infrastrukturę wirtualizacyjną.

6. Aktualizacja wersji Wildfly (8.2.1) w POK
W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym w Podstawowym
Ośrodku Krajowym (ZOK) zaktualizowano wersję serwera aplikacji Wildfly do wersji 8.2.1.

7. Projekt Techniczny do rozbudowywanego w tym roku Modułu Dyspozytora
Zakończyliśmy prace nad drugim w tym roku Projektem Technicznym do rozbudowywanego Modułu
Dyspozytora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM). Zadanie jest realizowane na podstawie umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług
rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” – tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0.
Rozpoczęły się prace po stronie Wykonawcy implementujące zmiany z Projektu Technicznego.
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8. Realizacja rozbudowy Modułu Analityka w ramach projektu rozbudowy SWD PRM
do wersji 2.0 (prawo opcji)

W dniu 16 marca 2021 roku leciliśmy Wykonawcy firmie Gabos sp. z o. o. realizację modyfikacji
Modułu Analityka w ramach prawa opcji. Prace są realizowane w ramach zawartej w dniu 31 grudnia
2019 roku umowy na rozbudowę, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania
Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (tzw. SWD
PRM 2.0). W pierwszej kolejności powstawanie Projekt Techniczny.

9. Module Raportowy SWD PRM raporty na potrzebę aktualizacji WPDS
W dniu 16 marca 2021 roku w ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) udostępniliśmy
w Module Raportowym raporty predefiniowane na potrzeby generowania załączników do Części
I wojewódzkich planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Nowe raporty zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada
2018 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U.
z 2018 poz. 2154).
Nowe raporty predefiniowane zostały udostępnione w nowym katalogu „Raporty WPDS”, który jest
dostępny w menu nawigacyjnym Modułu Raportowego.

10. Uzyskanie zgody Wojewody Małopolskiego na realizację pilotażu integracji systemów
łączności radiowych wykorzystywanych w systemie PRM z PZŁ SWD PRM na terenie
woj. małopolskiego
W dniu 17 marca 2021 roku uzyskaliśmy zgodę Wojewody Małopolskiego na na realizację pilotażu
integracji systemów łączności radiowych wykorzystywanych w systemie PRM z PZŁ SWD PRM na
terenie woj. małopolskiego.

11. Nowe wersje Instrukcji Użytkownika SWD PRM do Modułu Administratora, Modułu
Analityka, Modułu Dyspozytora
W dniu 17 marca 2021 roku w związku z udostępnieniem nowej wersji SWD PRM w środowisku
szkoleniowym (43.10), Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
przygotował dla użytkowników systemu:

a) nową wersję dokumentu: KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika Modułu
Administratora SWD PRM – wersja 5.0,
b) nową wersję dokumentu: KCMRM-ZR-INS-03 Instrukcja użytkownika Modułu
Dyspozytora SWD PRM – wersja 5.3,
c) nową wersję dokumentu: KCMRM-ZR-INS-09 Instrukcja użytkownika Modułu
Analityka SWD PRM – wersja 4.3.
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Nowe wersje ww. dokumentów powstały w związku z udostępnieniem:

a) RFC 22/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active
Directory – etap 3,
b) RFC 26/2020/KCMRM/SWDPRM – Komunikator SMS.

12. Przeniesienie dyspozytorni medycznej DM07-01 w Warszawie do nowej lokalizacji
W dniu 18 marca 2021 zakończyliśmy prace związane z przeniesieniem dyspozytorni medycznej
DM07-01 w Warszawie do nowej lokalizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ramach zadań zrealizowanych przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego (KCMRM) było m. in.:

a) uruchomienie sieci na potrzeby stanowisk dyspozytorskich (montaż, konfiguracja
i uruchomienie switch-y),
b) uruchomienie nowej adresacji sieci OST 112,
c) nadzór nad przygotowaniem planu przeniesienia dyspozytorni medycznej,
d) koordynowanie prac w dniu przeniesienia w sposób umożliwiający bezprzerwowe
dysponowanie ZRM,
e) weryfikowanie poprawności działania stanowisk dyspozytorskich w nowej lokalizacji.

13. Przepięcie komunikacji wywołań AVL oraz zabezpieczeniem ruchu przychodzącego
w ramach tej komunikacji
W dniu 18 marca 2021 roku zakończyliśmy kolejne prace porządkujące i optymalizujące infrastrukturę
SWD PRM. W związku z zakończeniem prac w zakresie wdrożenia rozwiązań Load Balancerów F5
oraz w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemu zostały dokonane zmiany
w kierowaniu wywołań AVL.
W związku z powyższym nastąpiło przepięcie komunikacji wywołań AVL z wycofywanych z użycie
urządzeń FortiGate na rzecz Load Balancerów F5 oraz zabezpieczenie ruchu przychodzącego w ramach
ww. komunikacji.

14. Wydanie procedury postępowania w przypadku brak automatycznego wyświetlania
formatki zgłoszenia w przypadku przekierowania połączenia w ramach
zastępowalności dyspozytorni medycznych
W związku z pojawiającymi się przypadkami brak automatycznego wyświetlania formatki zgłoszenia
w SWD PRM, w przypadku przekierowania połączenia w ramach zastępowalności dyspozytorni
medycznych, Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przygotował
dokument opisujący sposób postępowania dyspozytora medycznego w tego typu przypadkach
KCMRM-ZR-INS-03/PRO-01 – wersja 1.0.
Przedmiotem dokumentu jest wskazanie sposobu postępowania dyspozytorów medycznych
w przypadku wystąpienia braku automatycznego wyświetlania formatki zgłoszenia w SWD PRM
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przekazanej z CPR w przypadku gdy połączenie zostało przekierowane w ramach zastępowalności
dyspozytorni medycznych do innej dyspozytorni medycznej, które umożliwi odnalezienie formatki
zgłoszenia na liście zdarzeń do czasu udostępnienia nowej wersji oprogramowania eliminującego
występowanie takich sytuacji
Procedura powinna być stosowana w sytuacji, gdy na stanowiskach dyspozytorów medycznych
przyjmujących w SWD PRM wystąpi sytuacja braku automatycznego wyświetlania formatki zgłoszenia
przekazanej z CPR w przypadku gdy połączenie zostało przekierowane w ramach zastępowalności
dyspozytorni medycznych do innej dyspozytorni medycznej.
Użytkownik poprzez zastosowanie procedury uzyskuje możliwość odszukania formatki zgłoszenia
w SWD PRM przekazanej z CPR w przypadku gdy połączenie zostało przekierowane w ramach
zastępowalności dyspozytorni medycznych a na swojej liście zdarzeń formatka zgłoszenia jest dla niego
niewidoczna.

15. Konferencja uzgodnieniowa projektu umowy na nieodpłatne użyczenie Wojewodom
sprzętu do SWD PRM
W dniu 22 marca 2021 roku odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu umowy użyczenia
pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Wojewodami na czas nieoznaczony celem
przekazania do bezpłatnego używania następujących aktywów trwałych:

a) Konsol Dyspozytorskich (KD) wraz z zestawami bezprzewodowych słuchawek na
stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego,
b) modemów LTE na potrzeby świadczenia usługi APN w miejscach stacjonowania
zespołów ratownictwa medycznego w celu zapewnienia komunikacji w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Do projektu umowy użyczenia przekazanej do uzgodnień z Urzędami Wojewódzkimi napłynęły uwagi.
Po dokonaniu weryfikacji uwag Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
dokonał modyfikacji projektu umowy oraz przygotował zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem do
zgłoszonych uwag.
Zgłoszone uwagi zostały omówione na telekonferencji uzgodnieniowej, z udziałem przedstawicieli
Urzędów Wojewódzkich. Ustalono finalne brzmienie projektu umowy, która w kolejnym kroku trafi do
podpisu Wojewodów.

16. Przejście infrastruktury sieciowej SWD PRM na L3
W dniu 23 marca 2021 roku zakończyliśmy prace związane z realizacją migracji bramy domyślnej
w infrastrukturze SDN w celu przeniesienia interfejsów realizujących funkcję warstwy trzeciej dla
urządzeń i systemów po stronie SWD PRM oraz podsystemów współpracujących.
W ramach migracji zostały wykorzystane istniejące już połączenia oraz mechanizmy w tym obecny
dynamiczny protokół routingu EIGRP wykorzystywany już w komunikacji pomiędzy systemami SWD
PRM a siecią OST 112.
W ramach prac, elementami podlegającymi rekonfiguracji były routery CE stanowiące tak zwany
granicę odpowiedzialności użytkownika. Jedyne konfiguracje jakie będą po stronie operatora sieci OST
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112 to wyłączenie wskazanych interfejsów na wskazanych routerach i przyjęcie informacji routingowej
od urządzeń SWD PRM.
Proces migracji obejmował:

a) przygotowanie konfiguracji urządzeń infrastruktury SWD PRM w Podstawowym
Ośrodku Krajowym POK, Zapasowym Ośrodku Krajowym ZOK,
b) wyłączenie administracyjne interfejsów routerów sieci OST 112 w POK,
c) włączenie administracyjne interfejsów infrastruktury SWD PRM w POK,
d) testy działania POK,
e) wyłączenie administracyjne interfejsów routerów sieci OST 112 w ZOK,
f) włączenie administracyjne interfejsów infrastruktury SWD PRM w ZOK,
g) testy działania ZOK,
Parce były realizowane były przez inżyniera Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
oraz Głównego Administratora SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego. Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów SWD PRM firmę Gabos
Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o. Prowadzone prace nie spowodowały
niedostępności SWD PRM i podsystemów współpracujących.

17. Koncentracja dyspozytorni medycznych w woj. lubelskim
W nocy z 23 na 24 marca 2021 r. w województwie lubelskim nastąpił pierwszy etap koncentracji
dyspozytorni medycznych – DM03-02 z Białej Podlaskiej została skoncentrowana do DM03-01
w Lublinie.
W nocy z 24 na 25 marca 2021 r. w województwie lubelskim nastąpił drugi etap koncentracji
dyspozytorni medycznych – DM03-03 Chełm została skoncentrowana do DM03-01 w Lublinie.
W nocy z 25 na 26 marca 2021 r. w województwie lubelskim nastąpił trzeci ostatni etap koncentracji
dyspozytorni medycznych – DM03-04 Zamość została skoncentrowana do DM03-01 w Lublinie.
Poza pracami realizowanymi przez Zespół Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, prace w zakresie
zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez Zespół Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM03-01 w Lublinie
i koordynował prace w tym zakresie. Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów SWD
PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

18. Zmiana czasów dla notyfikacji o braku zmiany statusów ZRM w SWD PRM
W związku z występującą sytuacją pandemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez
koronawirusa SARS-CoV2, znaczącym wydłużeniem się czasu realizacji zdarzeń przez zespoły
ratownictwa medycznego, Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
(KCMRM) po uzyskaniu zgody Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dokonał zmianę
czasów dla notyfikacji informujących dyspozytora medycznego w Module Dyspozytora SWD PRM
o braku zmiany statusów ZRM. Tymczasową zmiana czasu dla notyfikacji została wprowadzona dla
notyfikacji:
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a) informującej o przekroczeniu czasu powrotu do bazy z 30 minut na 60 minut,
b) informującej o przekroczeniu czasu trwania dezynfekcji z 15 minut do 60 minut.

19. Przejście na komunikację szyfrowaną SWD PRM z SI CPR poprzez interfejs
komunikacyjny W2
W dniu 30 marca 2021 roku zakończyliśmy kolejne prace porządkujące i optymalizujące infrastrukturę
SWD PRM. W związku z zakończeniem prac w zakresie wdrożenia rozwiązań Load Balancerów F5
oraz w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa systemu zostały dokonane zmiany
w komunikacji poprzez interfejs komunikacyjny W2.
W związku z powyższym nastąpiło doposażenie infrastruktury o element pośredniczący w postaci
wirtualnego serwera w ramach F5 w celu zabezpieczenia wymiany danych przez element szyfrujący
i walidujący poświadczenia przychodzących i wychodzących formatek zdarzeń z systemu SI CPR do
SWD PRM.

20. Koncentracja dyspozytorni medycznej w województwie kujawsko-pomorskim
W nocy z 30 na 31 marca 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim nastąpiła koncentracja
dyspozytorni medycznej – DM02-02 Bydgoszcz została skoncentrowana do DM02-01 w Toruniu.
Poza pracami realizowanymi przez Zespół Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, prace
w zakresie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM) oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM02-01
w Toruniu i koordynował prace w tym zakresie. Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów
SWD PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

21. Procedura postępowania dla dyspozytorów medycznych i WKRM w przypadku
niedostępności usług UMM po stronie GUGiK
W związku z występującymi przypadkami okresowej niedostępności usług Uniwersalnego Modułu
Mapowego (UMM) dostarczanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) Zespół
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przygotował dokument opisujący
sposób postępowania dyspozytora medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa
medycznego (WKRM) w tego typu przypadkach – KCMRM-ZR-INS-17/PRO-01 Procedura
postępowania dla dyspozytorów medycznych i WKRM w przypadku niedostępności usług UMM po
stronie GUGiK– wersja 1.0.
Rozwiązanie dostarczane przez GUGIK w postaci UMM jest wykorzystywane w Module Mapowym
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
Przedmiotem dokumentu jest wskazanie sposobu postępowania dyspozytorów medycznych i WKRM
w przypadku niedostępności usług UUMM po stronie administratora UMM – GUGiK, które umożliwi
użytkownikowi dalsze korzystanie z Modułu Mapowego SWD PRM z wykorzystaniem podkładu
mapowego OpenStreetMap (OSM).
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Procedura powinna być stosowana w sytuacji, gdy na stanowiskach dyspozytorów medycznych
i WKRM w Module Mapowym SWD PRM nie są dostępne podkłady mapowe udostępniane przez
GUGiK np.: mapa topograficzna, mapa hybrydowa (fotomapa przedstawiona obrazem).

22. Koncentracja dyspozytorni medycznej w województwie mazowieckim – koncentracja
DM07-02 Płock
W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2021 r. w województwie mazowieckim nastąpiła koncentracja
dyspozytorni medycznej – DM07-02 Płock, która została skoncentrowana do DM07-03 w Radomiu.
Poza pracami realizowanymi przez Zespół Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prace w zakresie
zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez Zespół Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM07-01 w Radomiu
i koordynował prace w tym zakresie. Dodatkowo prace były monitorowane przez gwarantów SWD
PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.
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