Raport
z działań prowadzonych
przez administratora
centralnego
SWD PRM
za okres
1 – 31 maja 2021 roku

Warszawa, 30 czerwca 2021 r.

Spis treści
Podstawa prawna ......................................................................................................................................3
Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie HELPDESK .................................................3
Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM ...............................................................................5
Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach SWD PRM ...........................................6
RFC – wstępne zlecenia ...........................................................................................................................9
RFC – zlecenia przekazane do realizacji ..................................................................................................9
Incydenty serwisowe ................................................................................................................................9
Pozostałe zadania....................................................................................................................................12

2

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 1166 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 66 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 3710 (średnio: 3,18
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1.

06.05.2021

Instalacja Modułu Administratora ZRM Mobilny i ZRM MS w wersji 44.50 oraz
oprogramowania serwerowego w wersji 44.50 na środowisku TEST
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10.05.2021

Instalacja Modułu Administratora ZRM Mobilny i ZRM MS w wersji 44.51 oraz
oprogramowania serwerowego w wersji 44.51 na środowisku TEST

3.

10.05.2021

Instalacja Modułów Administratora, ZRM Mobilny, ZRM MS w wersji 44.51
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.51 na środowisku SZK

4.

Instalacja Modułu Administratora ZRM Mobilny i ZRM MS w wersji 44.51,
11.05.2021 Dyspozytora i Analityka w wersji 44.7 oraz oprogramowania serwerowego
w wersji 44.51 na środowisku PROD2

5.

Instalacja Modułów Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilny, ZRM MS
13.05.2021 w wersji 45.1 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.1 na środowisku
TEST

6.

13.05.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.51 na środowisku SZK
(bez oprogramowania serwerowego)

7.

13.05.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.51 na środowisku PROD2
(bez oprogramowania serwerowego)

8.

Instalacja Modułów Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilny, ZRM MS
20.05.2021 i Analityka w wersji 45.2 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.2 na
środowisku TEST

9.

25.05.2021

Instalacja Modułów Dyspozytora, ZRM Mobilny, ZRM MS i Analityka w wersji
45.3 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.3 na środowisku TEST

10.

26.05.2021

Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.52 oraz oprogramowania
serwerowego w wersji 44.52 na środowisku SZK

11.

27.05.2021

Instalacja Modułów ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 45.4 na środowisku
TEST (bez oprogramowania serwerowego)
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 44.7
Moduły Dyspozytora i Analityka:

1) poprawiono wypełnianie dat w formatce KOZ w Module Analityka i Dyspozytora;
2) poprawiono czas ładowania danych w Module Analityka;
3) poprawiono funkcjonalność podpisywania roli w Module Analityka dla użytkowników
z większą ilością ról.
Wersja 44.50
Moduły Administratora, ZRM Mobilny i ZRM MS:

1) wprowadzono dodatkowy mechanizm rejestrujący błędy związane z synchronizacją
lokalnie zapisanych elementów;
2) zaimplementowano RFC 13/2021.
Oprogramowanie serwerowe 44.50:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 44.51
Moduły Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilny i ZRM MS:

1) umożliwiono wprowadzenie w Słowniku nazw testów antygenowych na SARS-CoV-2,
testu z pustym polem id_testu;
2) poprawiono literówki SRAS -> SARS w komunikacie błędu ZRM;
3) poprawiono położenia pola z wyborem rodzaju testu covid w Module ZRM;
4) poprawiono sortowanie listy Słownika nazw testów antygenowych na SARS-CoV-2
alfabetycznie;
5) wprowadzono dodatkowy mechanizm rejestrujący błędy związane z synchronizacją
lokalnie zapisanych elementów;
6) zaimplementowano RFC 13/2021;
7) dodano zmodyfikowane obiekty komunikacyjne KMCR w związku z dodaniem rodzaju
testu antygenowego, umożliwiające poprawne otwieranie kart KMCR przez
dyspozytorów medycznych;
8) poprawiono błąd braku możliwości zaznaczenia rekordu na listach obiektów w Module
Administratora;
9) zmodyfikowano mechanizm filtrowania rekordów na listach obiektów w Module
Administratora;
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10) wprowadzono poprawkę do RFC 24/2020 - poprawiono ucinanie wpisywanych danych
w pole „OID” w Module Administratora;
11) zlikwidowano błędnie pojawiający się komunikat o zdalnie zmodyfikowanych danych
KMCR w Modułach ZRM i ZRM MS;
12) w związku ze zgłoszonym problemem znacznego spowolnienia Modułu Analityka,
wykonano optymalizację wydajności aplikacji;
13) wprowadzono poprawkę uniezależniającą badanie stanu serwera od komunikacji z AD
naprawiającą błąd cyklicznego nagłego zrzutu ruchu na inne serwery;
14) zmieniono mechanizm zapisywania haseł i ich walidacji dla certyfikatów TLS i WSS;
15) dodano walidację na zgodność pola „OID” formatki podmiot z SN znajdującego się
w certyfikacie TLS i WSS. Edycja pola „OID” będzie możliwa przy dodawaniu nowego
Podmiotu (wymagana przed dodaniem certyfikatów), w trakcie edycji, jeżeli nie jest
dodany żaden certyfikat, w trakcie edycji podmiotu po usunięciu certyfikatów;
16) dodano komunikat przy próbie dodania certyfikatu bez uprzedniego uzupełnienia pola
”OID”: "W celu wprowadzenia certyfikatu wymagane jest uzupełnienie pola OID
zgodnego z sygnaturą certyfikatu";
17) zablokowano możliwość uzupełniania pola „OID” dla podmiotów MZ, KCMRM,
URZAD_WOJEWODZKI;
18) ograniczono format certyfikatów TLS i WSS do .p12;
19) wprowadzono poprawkę polegającą na poprawieniu błędu pojawiającej się fałszywej
notyfikacji o zdalnym zmodyfikowaniu KMCR.
Oprogramowanie serwerowe 44.51:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 44.52
Moduł Administratora:

1) dodano pole REGON na formatce Podmiot;
2) dodano dla administratora dysponenta możliwość edycji własnego Podmiotu oraz mu
podległych;
3) dodano wymagalność pola "Nr prawa wykonywania zawodu" oraz „Uprawnień
ratowniczych” dla wybranych ról;
4) zniesiono wymagalność pola „OID” na formatce w powiązaniu z certyfikatami.
Oprogramowanie serwerowe 44.52:

Dodanie do tabeli Dysponent kolumny cert_OID służącej do przechowywania numeru OID
zapisanego w certyfikatach WSS oraz TLS. Zniesienie wymagalności pola „OID” na formatce
w powiązaniu z certyfikatami.
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Wersja 45.1
Moduły Dyspozytora, Administratora, ZRM Mobilny i ZRM MS :

1) poprawiono błąd przy próbie zapisu ZRM z wypełnionym tylko nocnym dyżurem;
2) poprawiono ucinanie czcionki w polach wyboru zakresu dni w roku w formatce ZRM
w Module Administratora;
3) poprawiono wytłuszczanie tekstu dyżurów w szczegółach ZRM w Module
Dyspozytora;
4) dodano wypełnianie zakresu dyżurów zespołów ZRM w szczegółach ZRM w Module
Dyspozytora dla zespołów całodobowych;
5) dodano odświeżanie czasów dyżurów ZRM przy każdorazowym wejściu w szczegóły
ZRM w Module Dyspozytora;
6) dodano odstępy między wierszami informacji o czasach dyżurów w szczegółach ZRM
w Module Dyspozytora;
7) poprawiono komunikat przy błędnym wpisaniu hasła podczas odblokowywania zmiany
czasu wyjazdu ZRM;
8) zablokowano możliwość tworzenia karty KMCR bez statusu „na miejscu zdarzenia”
w Module ZRM;
9) zmieniono treść komunikatu z "Odblokuj zmianę statusu" na "Przywróć poprzedni
status" oraz koloru i położenia przycisku w Module ZRM;
10) poprawiono parametry systemowe określające czas przekroczenia statusu wyjazdy do
zdarzenie do ZRM;
11) zablokowano możliwości ustalenia czasu przekazania pacjenta w momencie
stwierdzenia zgonu;
12) poprawiono chronologię następujących po sobie statusów ZRM w Module ZRM;
13) poprawiono uzupełnianie czasu przekazania pacjenta w Module ZRM;
14) zablokowano możliwość edycji czasu dyżurów w formatce ZRM w trybie podglądu
w Module Administratora.
Oprogramowanie serwerowe 45.1:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 45.2
Moduły Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM Mobilnego i ZRM MS :

1) dodano w historii KZW i KMCR notacji odnoście cofnięcia czasu w kartach wraz
z uzasadnieniem w kolumnie „Zmiany”;
2) poprawiono odnotowywanie zmian czasów w historii KZW;
3) dodano walidację chronologii dat w formatce ZRM w Module Administratora, w sekcji
Gotowości zespołu od – do;
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4) poprawiono komunikatu błędu przy próbie utworzenia KMCR w statusie innym niż „Na
miejscu zdarzenia”.
Oprogramowanie serwerowe 45.2:

1) dodano skrypt zmieniający na bazie danych daty gotowości do z 01.01 na 31.12;
2) usunięto zbędną kolumnę w historii KZW.

Wersja 45.3
Moduły Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) zmieniono wyświetlanie komunikatu, gdy chcemy powiązać kartę KMCR z KZW nie
będąc w statusie „Na miejscu zdarzenia”;
2) zablokowano możliwość wyboru statusu „Powrót do bazy”, gdy ZRM jest w statusie
„Zadysponowany”;
3) zablokowano możliwość wyboru statusu „Wyjazd do zdarzenia”, gdy ZRM jest
w statusie „Zadysponowany”, ale zgłoszenie zostało odwołane;
4) wpisano powód cofnięcia danego czasu realizacji w historii KZW, przy cofaniu statusu
ZRM.
Oprogramowanie serwerowe 45.3:

Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.
Wersja 45.4
Moduł ZRM Mobilny i ZRM MS:

1) Wpisywanie powodu cofnięcia statusu „Przekazania pacjenta” w ZRM, jako powód
cofnięcia czasu przekazania pacjenta w historii KMCR.
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RFC – wstępne zlecenia
1) 13/2021/KCMRM/SWDPRM - Dodanie słownika nazwy i producenta testu
antygenowego na obecność SARS-CoV-2

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
1) 18/2020/KCMRM/SWDPRM - Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla
dyspozytorów medycznych (etap 2);
2) 18/2020/KCMRM/SWDPRM - Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla
dyspozytorów medycznych (etap 3);
3) 03/2021/KCMRM/SWDPRM - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM
(etap 1);
4) 03/2021/KCMRM/SWDPRM - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM
(etap 2);
5) 13/2021/KCMRM/SWDPRM - Dodanie słownika nazwy i producenta testu
antygenowego na obecność SARS-CoV-2
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Incydenty Serwisowe
W terminie od dnia 1 maja2021 r. do 31 maja 2021 r. odnotowano jeden incydent serwisowy
związany z działaniem systemu SWD PRM.

Incydent Serwisowy z dnia 17 maja 2021 r.
Niedogodności związane z wystąpieniem incydentu serwisowego miały miejsce okresowo
w przedziale czasowym od dnia 17 maja 2021 r. od godziny 23:31 do dnia 18 maja do godziny
7:30.
W związku z wystąpieniem ww. incydentu w systemie Helpdesk utworzone zostały łącznie
3 zgłoszenia, a zidentyfikowane niedogodności dotyczyły działania aplikacji Dyspozytora
i polegały na:
1) wystąpieniu zawieszania się aplikacji i przechodzenia jej w krótkotrwały tryb offline;
2) wystąpieniu opóźnień w przychodzeniu nowych formatek;
3) wystąpieniu utrudnień z przekazywaniem zgłoszeń do zespołu ratownictwa
medycznego (ZRM).
Niedogodności występowały w dyspozytorniach medycznych w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu oraz Łodzi.
Po przyjęciu zgłoszeń podjęte zostały przez inżynierów GABOS Software działania polegające
na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. W pierwszej kolejności
sprawdzono poprawność działania serwerów aplikacyjnych oraz przystąpiono do analizy logów
części klienckiej oraz serwerowej aplikacji.
Na podstawie informacji uzyskanych z Centrum Technicznego KCMRM oraz analizy
zebranych logów ustalono, że przyczyną wystąpienia niedogodności było nieprawidłowe
działanie pojedynczego serwera vm-pp2-app-12. Analiza logów serwerowych wykazała, że na
serwerze vm-pp2-app-12 przy wysyłaniu komunikatów do klientów aplikacji występowały
wyjątki typu SSLHandshakeException. Takie zachowanie serwera było nieoczekiwane, a jego
analiza wykazała, że przyczyną była zmieniona konfiguracja serwera, w związku
z prowadzeniem prac mających na celu dokonanie zrzutu pamięci wynikających z prac
serwisowych optymalizujących środowisko produkcyjne. Na podstawie analizy logów,
o godzinie 7:30 w dniu 18 maja 2021 r., docelowa konfiguracja serwera vm-pp2-app-12 została
przywrócona i niedogodności przestały występować.
Przyczyną
wystąpienia
incydentu
serwisowego
było
wystąpienie
wyjątku
SSLHandshakeException na serwerze aplikacyjnym vm-pp2-app-12, w wyniku czego
użytkownicy otrzymywali błędne notyfikacje (komunikat) o utracie łączności z serwerem
pomimo, że w rzeczywistości aplikacje były online i działały prawidłowo.
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Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
Łącznie w okresie od 1 do 31 maja 2021 roku wydano 6 kart SIM dla 3 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-CT-PR-09 Procedura zgłaszania kart SIM” – Wersja 2.0.
Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:
Województwo

Ilość kart

Lubelskie
SUMA

6
6

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

L01 D 402
L01 D 210
L01 D 212

Data uruchomienia

Data wyłączenia

07.04.2021
30.04.2021
01.05.2021

31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021

2. Zakończyliśmy testy nowej wersji oprogramowania PZŁ SWD PRM zawierającej
funkcjonalności do obsługi łączności radiowej na KD.
W związku z realizacją zadnia budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w dniu 26 kwietnia 2021 roku
zostały udostępnione do testów przez Wykonawcę nowe wersje oprogramowania poszczególnych
komponentów Systemu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DGT DCA (2.0.327.11);
DGT-CC (1.0.414);
DGT-CC-WEB (1.0.408);
VABOX (0.18.17);
VABOX-WEB (0.17.14);
SYNCHRON (1.1.12);
UNISTATUS SERVICE (1.0.0.17).
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W dniu 5 maja 2021 zakończyliśmy testy nowych wersji oprogramowania komponentów PZŁ SWD
PRM.
Nowe wersje komponentów przygotowane są do realizacji obsługi łączności radiowej funkcjonującej
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, która będzie integrowanej z PZŁ SWD PRM.
Dodatkowo nowe wersje oprogramowania zawierają dwie nowe funkcjonalności w części telefonicznej
Systemu:

1) dodanie globalnych unistatusów, które pozwolą na widoczność znaczników kafli dla
poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych w innych dyspozytorniach
medycznych w zakładce Dyspozytornie Medyczne – funkcjonalność umożliwia
podgląd w czasie rzeczywistym statusu pracy poszczególnych dyspozytorów
medycznych w danej dyspozytorni medycznej;
2) dodanie mechanizmu aktualizacji aplikacji oraz konfiguracji DGT DCA z poziomu
użytkownika.
Nowe wersje oprogramowania zostały poddane testom w środowisku testowym PZŁ SWD PRM
zgodnie z przyjętymi Scenariuszami Testów Akceptacyjnych (STA) oraz Scenariuszami Testów
Integracyjnych (STI). Nie stwierdzono błędów w funkcjonowaniu łączności telefonicznej oraz integracji
z SWD PRM.
Zgłoszono Wykonawcy trzy błędy zwykłe dotyczące nowych funkcjonalności. Obecnie trwają prace
Wykonawcy nad poprawką eliminującą błędy. Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana
ponownym testom w środowisku testowym PZŁ SWD PRM. W przypadku pozytywnych wyników
testów ww. komponenty Systemu zostaną udostępnione w środowisku produkcyjnym w pierwszej
kolejności w dwóch Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM.

3. Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem SDN w infrastrukturze SWD PRM.
W związku z zakończeniem prac w SDN na poziomie fabryki IP, czyli głównej części sieci definiowanej
programowo (SDN), w dniu 6 maja 2021 r. rozpoczęliśmy kolejne prace związane z wdrożeniem SDN
w infrastrukturze Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM). Kolejnym krok to etap migracji pierwszych elementów zarządzania do wytworzonych sieci.
Pierwszym i podstawowym systemem jaki został zmigrowany w dniu dzisiejszym był vCenter, czyli
system zarządzania całą platformą VmWare, zarówno w obszarze SWD PRM jak i PZŁ SWD PRM.
W efekcie każdy element (serwer lub usługa) poddany migracji będzie niezależny od ośrodka w którym
jest uruchomiony pod względem panujących sieci i będzie mógł swobodnie poruszać się pomiędzy nimi
bez względu na adresację IP która jest do niego przypisana.

4. Zakończyliśmy testy akceptacyjne 6 ostatniego z 6 nowych modułów realizowanych
w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 – Moduł LZRM.
W siedzibie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w dniu 11 maja 2021 r.
zakończyliśmy testy akceptacyjne ostatniego z 6 nowych modułów jakie są realizowane przez
Wykonawcę umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania
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Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”
firmę Gabos Software sp. z o. o. – Modułu Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego(LZRM).
Moduł LZRM w ramach zaprojektowanych funkcjonalności będzie umożliwiał m. in. obsługę zdarzeń
LZRM (HEMS) oraz transportów, wymianę danych z Modułem Dyspozytora i CO LPR.
Zrealizowane z wynikiem pozytywnym scenariusze testowe dla Modułu LZRM są częścią całego Planu
Testów Akceptacyjnych dla wszystkich nowych modułów SWD PRM.
Scenariusze testowe dla danego modułu SWD PRM służą do realizacji testów scenariuszowych
w środowisku testowym. W ramach Testów Akceptacyjnych Modułu LZRM sprawdzane były
funkcjonalności zdefiniowane dla tego Modułu w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Projekcie
Technicznym.
Testy scenariuszowe realizowane były w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów Akceptacyjnych.
Środowisko testowe dla testów scenariuszowych wraz ze wszystkimi Elementami Systemu zapewniał
Zamawiający. Wyniki poszczególnych testów zostały odnotowywane w Matrycy Wyników Testów –
dokument w załączeniu.
Scenariusze testowe zawierają:

1) Identyfikator scenariusza;
2) Mapowanie scenariusza na Wymaganie lub opisany w Projekcie Technicznym Sposób
realizacji wymagania, którego wykonanie jest weryfikowane tym scenariuszem;
3) Cel testu – opis funkcjonalności, której poprawność ma weryfikować test;
4) Warunki wstępne – warunki niezbędne przed wykonaniem scenariusza;
5) Opis przebiegu testu – wypunktowana lista czynności, jakie kolejno należy wykonać;
6) Oczekiwany efekt – oczekiwany rezultat przejścia całego scenariusza;
7) Tabelę wyników testu.

5. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja
użytkownika – Aplikacji VaBox – (wersja 1.3) do wersji VaBox – WEB 0.14.7.
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Państwowego
Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) oraz jego poszczególnych komponentów w dniu 21 maja
2021 roku został udostępniony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcji
użytkownika – Aplikacji VaBox” – (wersja 1.3) do wersji VaBox – WEB 0.14.7.
Ww. dokument został zaktualizowany w zakresie zmian jakie zostały zaimplementowane w nowej
wersji oprogramowania serwera VaBox, między innymi:

1) dodanie funkcjonalności polegającej na możliwości eksportu wielu nagrań
jednocześnie,
2) dodania możliwości rezygnacji ze ściągnięcia pliku typu txt, który jest skojarzony
z nagraniem,
3) usprawnienia działania dostępnych filtrów i odsłuchu nagrań w dedykowanej aplikacji,
4) usunięcia błędnej informacji o czasie dostępności nagrania,
5) Szczegółowy zakres zmian w dokumencie został wskazany w jego historii.
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Informacja o aktualizacji ww. dokumentu została przekazana do Urzędów Wojewódzkich. Dokument
„KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcji użytkownika – Aplikacji VaBox” - (wersja 1.3) jest również dostępna
w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).

6. Udostępniliśmy nową wersję komponentu EACD (6.530-1) w pozostałych
13 Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM.
W związku z realizacją zadania administrowania Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), w nocy
z 25 maja na 26 maja 2021 roku w Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM w Gorzowie
Wielkopolskim, Gdańsku, Kielcach, Toruniu, Olsztynie, Opolu, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Białymstoku oraz Katowicach przeprowadzone zostały prace serwisowe
polegające na aktualizacji oprogramowania serwera EACD do wersji 6.530-1. Jest to jeden
z komponentów PZŁ SWD PRM.
Prace rozpoczęły się o godzinie 22:00, a zakończyły się o godzinie 4:00 i były przeprowadzane w tle,
bez okien serwisowych oraz bez wpływu na pracę użytkowników Systemu.
Zrealizowane prace miały na celu wyrównanie wersji oprogramowania komponentu EACD
w pozostałych 13 OR w kraju. Wersja 6.530-1 została wcześniej wgrana w OR w Warszawie, Krakowie
oraz Łodzi w dniu 11 maja 2021 roku, celem weryfikacji zachowania oprogramowania w środowisku
produkcyjnym. Oprogramowanie po okresie obserwacji i bezbłędnej pracy zostało udostępnione
w pozostałych OR PZŁ SWD PRM
W nowej wersji oprogramowania wyeliminowane zostały błędy dotyczące niepoprawnych stanów
użytkownika prezentowanych w aplikacji DGT DCA i wynikających z tego powodu problem.

7. Udostępniliśmy nową wersję Instrukcji użytkownika do Modułu Administratora (6.0),
Modułu ZRM – Stacjonarny i Mobilny (4.2).
W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) zostały udostępnione zaktualizowane dokumenty:

1) KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM –
wersja 6.0;
2) KCMRM-ZR-INS-12 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Stacjonarny SWD PRM
– wersja 4.2;
3) KCMRM-ZR-INS-13 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Mobilny SWD PRM –
wersja 4.2.
Ww. dokumenty zostały zaktualizowany w związku z realizacją RFC 13/2021/KCMRM/SWDPRM –
Dodanie słownika nazwy i producenta testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2.
W związku z wymaganiami Unii Europejskiej, zarówno w systemie EWP jak i w plikach przesyłanych
do systemu EWP w transmisji FTPS, Centrum e-Zdrowia wprowadził nowe, obligatoryjne pola
informujące o nazwie testu i producencie testu antygenowego na obecność SARS-CoV-2.
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W związku z bardzo krótkim okresem czasu na przygotowanie modyfikacji po stronie Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w trybie
uproszczonym Zespół Rozwoju przygotował specyfikację modyfikacji, która dostosowała SWD PRM
do zmian po stronie systemu EWP do którego z SWD PRM są przekazywane dane w zakresie
wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego testów antygenowych na obecność SARS-CoV2.
Produktem zlecenia było wprowadzenie funkcjonalności oznaczania nazwy i producenta wykonanego
testu antygenowego na SARS-CoV-2 przez kierownika ZRM w Module ZRM Mobilny.
W ramach realizacji RFC:

1) dodane zostały obowiązkowe pole z oznaczeniem nazwy testu antygenowego na SARSCoV-2 w Module ZRM Mobilny w sekcji: „I Wywiad” KMCR poprzez dodanie pola
o nazwie „Nazwa testu antygenowego“;
2) w momencie oznaczania nazwy testu antygenowego, do KMCR, w ramach którego
został wykonany testy antygenowy, zapisywany jest numer ID przypisany do pozycji
wybranej ze słownika „Nazwa testów antygenowego na SARS-CoV-2”;
3) dodano słownik „Nazwa testów antygenowego na SARS-CoV-2” w Module
Administratora z możliwością edytowania przez Administratora Centralnego:
a) ID – unikatowy numer w słowniku,
b) ID_TEST – unikatowy numer testu w systemie CeZ,
c) TEST_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę testu,
d) ID_PRODUCENT – unikatowy numer producenta testu w systemie CeZ,
e) PRODUCENT_NAZWA – pole tekstowe zawierające nazwę producenta testu,
f) TYP_TESTU – pole tekstowe zawierające określenie typu testu – słownik będzie
funkcjonować zgodnie z zasadą działania słowników w Module Administratora oraz
zawierać będzie następujące pola: AKTYWNY – wartość boolean określająca status
aktywności danej pozycji w słowniku – w przypadku oznaczenia wartości „1” –
pozycja jest dostępna do wyboru, w przypadku oznaczenia wartości „0” – pozycja
jest niedostępna do wyboru.
Obowiązek oznaczenia nazwy testu antygenowego SARS CoV-2 obowiązuje jedynie dla KMCR
wytworzonych od 11 maja 2021 roku włącznie.
Z uwagi na to, że zmiany wprowadzane do systemu EWP zostały przekazane do implementacji w ciągu
2 tygodni, za zgodą Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dokument nie był przekazany
do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego.

8. Podpisaliśmy z Ministerstwem Zdrowia umowę dotacji celowej na zakupy
inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie administrowania Systemem
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w zakresie
jego rozbudowy i modyfikacji przewidziane na rok 2021.
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W dniu 25 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia umowę dotacji celowej na
zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie administrowania Systemem Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz w zakresie jego rozbudowy
i modyfikacji przewidziane na 2021 rok w wysokości 24 359 667 zł.
W ramach budżetu na 2021 rok rozpoczynamy realizację ustawowego zadania zakupu sprzętu
przeznaczonego do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego
wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich
koordynatorów ratownictwa medycznego i krajowego koordynatora ratownictwa medycznego oraz
na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.
Będziemy kontynuowali rozbudowę infrastruktury środowiska SWD PRM o oprogramowanie
specjalistyczne i sprzęt sieciowy, jak również zakupimy system do monitorowania i optymalizacji
funkcjonowania infrastruktury SWD PRM oraz podsystemów współpracujących z Systemem.
W ramach realizowanej od 2020 roku rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 rozszerzymy
funkcjonalności modułu Administratora, modułu Dyspozytora, modułu Analityka i modułu ZRM celem
dostosowania modułów SWD PRM do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia
2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
w związku ze zbliżającym się terminem na dostosowanie dokumentacji medycznej przetwarzanej
w SWD PRM.
Zakupimy nowy systemu kopii bezpieczeństwa dla SWD PRM, który zastąpi stare rozwiązanie
pochodzące z 2014 roku. Rozbudujemy system backupu o bardziej skalowalne rozwiązania
dostosowane do technologii wykorzystywanych obecnie w infrastrukturze SWD PRM, jak również
rozszerzymy infrastrukturę klucza publicznego (PKI) o ośrodek backupu.
W bieżącym roku planujemy wybudowanie także łączy SS7 do sieci PSTN w ośrodkach regionalnych
PZŁ SWD PRM, przeprowadzimy modernizację torów antenowych w bazach Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego na potrzeby integracji łączności radiotelefonicznej z PZŁ SWD PRM, oraz wybudujemy
niezależny moduł AVL (automatic vehicle location).
Z uwagi że prace nad zawarciem umowy trwały kilka miesięcy, realizacja przewidzianych na ten rok
zadań będzie trudna do przeprowadzenia, jednakże KCMRM podejmie wszelkie możliwe działania
celem ich pomyślnego zakończenia.

9. Uzyskaliśmy akceptację dokument pt.: “Rekomendacja minimalnych wymagań dla
sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – wersja 4.0.
Zakończyliśmy uzgodnienia projektu dokumentu pt.: “Rekomendacja minimalnych wymagań dla
sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” i uzyskaliśmy akceptację Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ).
Do przekazanego do akceptacji projektu DB MZ zgłosił uwagi. W wyniku uzgodnień z DB MZ do ww.
dokumentu zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) dodano zapisy o modelowym układzie i liczbie ekranów/monitorów, w jakie powinny
być wyposażone poszczególne rodzaje stanowisk dyspozytorów medycznych,
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stanowisko WKRM oraz stanowisko administratora wojewódzkiego na potrzeby
obsługi SWD PRM;
2) w konsekwencji powyższej zmiany uproszczono i zmniejszono liczbę rodzajów
monitorów;
3) doprecyzowano w części wymagań treść zapisów.
Wcześniej w ramach zrealizowanych uzgodnień dokumentu pt.: “Rekomendacja minimalnych wymagań
dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – wersja 2.4 w dniu 3 lutego 2021 roku odbyła
się z udziałem przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, Urzędów
Wojewódzkich, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego konferencja uzgodnieniowa. Podczas
konferencji zostały omówione wszystkie zgłoszone uwagi oraz stanowisko Zespołu Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM). Każdorazowo po odczytaniu
zgłoszonej uwagi oraz stanowiska KCMRM odbyła się dyskusja.
Celem dokumentu jest określenie rekomendacji minimalnych wymagań dla nowo kupowanego sprzętu
wykorzystywanego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego(SWD PRM) funkcjonującego na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa
medycznego, dyspozytora medycznego oraz zespole ratownictwa medycznego (ZRM) i miejscu
stacjonowania ZRM.
Dokument w przypadku dyspozytorni medycznych zawiera podział wyposażenia na stanowiska
dyspozytorów medycznych przyjmujących, wysyłających oraz dyspozytorów głównych uwzględniając
zakres wykonywanych czynności określony w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2001) oraz potrzeb użytkowników na danym stanowisku.
W oparciu o zaakceptowany ww. dokument trwa obecnie przygotowania dokumentacji do postępowania
na zakup pierwszej partii sprzętu na potrzeby ZRM (tablet, GPS), stanowisk dyspozytorów medycznych,
WKRM oraz administratorów wojewódzkich.

10. Ogłosiliśmy przetarg na „Modyfikację torów antenowych w bazach HEMS i EMS
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” celem integracji z PZŁ SWD PRM.
W dniu 28 maja 2021 r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na „Modyfikację torów antenowych
w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.
Przedmiot postepowania związany jest z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Lotniczym
Pogotowiu Ratunkowym (LPR), który oparty jest o funkcjonujący w całym kraju na potrzeby systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne PZŁ SWD PRM. PZŁ SWD PRM jest systemem zbudowanym na
potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie z numeru alarmowego 999, głosowej
komunikacji wewnętrznej oraz integracji łączności radiowej, która jest wykorzystywana
w województwach w systemie PRM. Również łączność radiowa wykorzystywana w LPR będzie
integrowana z PZŁ SWD PRM.
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Przedmiot postępowania podzielony jest na dwa zadania:
Zadanie 1: przygotowanie Dokumentacji Technicznej modyfikacji oraz rozbudowy instalacji
antenowych w 24 Obiektach LPR w związku z budową PZŁ SWD PRM. Zadanie nr 1 obejmuje również
przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Technicznej na zasadach
określonych w Umowie;
Zadanie 2: modyfikacja/rozbudowa instalacji antenowych w obiektach HEMS, EMS i CO LPR na
podstawie przygotowanej w Zadaniu 1 Dokumentacji Technicznych dla 24 Obiektów LPR oraz
wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej wraz z przekazaniem
autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej.
Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18 czerwca 2021 r. na godzinę 12.30.
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