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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 1287 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 27 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 3915 (średnio: 3.04
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM
Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.52 oraz oprogramowania
serwerowego w wersji 44.52 na środowisku PROD2

1.

01.06.2021

2.

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS
08.06.2021 w wersji 44.53 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.53 na
środowisku SZK

3.

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS
09.06.2021 w wersji 44.53 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.53 na
środowisku PROD2

4.

11.06.2021

Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.60 oraz
oprogramowania serwerowego w wersji 44.60 na środowisku TEST

5.

11.06.2021

Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji przejściowej 44.54
oraz wersji 44.55 na środowisku SZK

6.

11.06.2021

Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji przejściowej 44.54
oraz wersji 44.55 na środowisku PROD2

7.

16.06.2021 Instalacja oprogramowania serwerowego w wersji 44.55 na środowisku SZK

8.

18.06.2021

Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.61 na środowisku
TEST

9.

21.06.2021

Instalacja Modułów Dyspozytora w wersji 44.55 oraz oprogramowania
serwerowego w wersji 44.55 na środowisku PROD2

10.

23.06.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.56
na środowisku SZK

11.

23.06.2021

Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.56
na środowisku PROD2

12.

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS
23.06.2021 w wersji 44.62 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.62 na
środowisku TEST,

13.

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS
24.06.2021 w wersji 44.62 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.62 na
środowisku SZK
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14.

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS
28.06.2021 w wersji 44.64 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.64 na
środowisku SZK

15.

29.06.2021

16.

30.06.2021 Instalacja Modułu Analityka w wersji 44.65 na środowisku SZK

17.

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.64 oraz Analityka, ZRM
30.06.2021 Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.65 oraz oprogramowania serwerowego
w wersji 44.64 na środowisku PROD2

Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 44.65 na środowisku
SZK

6

Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 44.52
Moduł Administratora:
1) dodano pole „REGON” na formatce „Podmiot”, oraz reguły jego wymagalności i walidacji;
2) dla administratora dysponenta dodano możliwość edycji własnego podmiotu oraz mu
podległych oraz dokonano zmiany walidacji wymagalności pól;
3) dodano wymagalność "Nr prawa wykonywania zawodu" oraz uprawnień ratowniczych dla
wybranych ról;
4) dodano do tabeli dysponent kolumnę „cert_OID”, służącą do przechowywania nr OID
zapisanego w certyfikatach WSS oraz TLS;
5) zniesiono wymagalność pola „OID” na formatce w powiązaniu z certyfikatami.
Oprogramowanie serwerowe 44.52:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 44.53
Moduł Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) dodano w Module Dyspozytora mechanizm logowania, który wskazuje jakiego konkretnie
ZRM i KZW dotyczy potwierdzenie, w sytuacji kiedy ZRM przesyła informacje
o zaakceptowaniu KZW po zadysponowaniu;
2) zoptymalizowano pobieranie danych dla monitoringu GPS w Module Analityka, gdy danych
jest bardzo dużo;
3) dodano w Module Dyspozytora dodatkowy mechanizm logowania zapisujący sytuacje, kiedy
status podtrzymania przerwy technicznej „GAP” zostaje wstrzymany wraz z informacją
o statusie aplikacji.

Oprogramowanie serwerowe 44.53:
1) wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach;
2) poprawa odnotowywania w tabeli
o zalogowaniu stanowisk przyjmujących.

stanowisko_dyspozytorskie_historia
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informacji

Wersja 44.54
Aktualizacje ZRM Mobilnego oraz ZRM MS:
Wersja 44.54 naprawia proces aktualizacyjny. Jest to wersja przejściowa prowadzącą do
zaktualizowania modułów ZRM do wersji 44.55. Z punktu widzenia użytkownika, dwuetapowość
instalacji (aktualizacja do wersji 44.54, a następnie do wersji 44.55) była niezauważalna, ponieważ cały
proces został wykonany podczas jednego ponownego uruchomienia aplikacji.

Wersja 44.55
Moduł Dyspozytora, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) usprawniono proces związany z podtrzymywaniem przerwy technicznej „GAP” w Module
Dyspozytora;
2) poprawiono mechanizm aktualizacji wpisów w słownikach ICD9, ICD10 oraz LEKI
w Modułach ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 44.55:
1) wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach;
2) przygotowanie dodatkowego parametru servlet’u
&skipAd=true do weryfikacji
działania/monitoringu serwerów, który będzie umożliwiał pominięcie weryfikacji Active
Directory.

Wersja 44.56
Moduł Dyspozytora, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) poprawiono mechanizm odpowiadający za generowanie notyfikacji w Modułach ZRM;
2) poprawiony proces czyszczenia zasobów po przelogowaniu użytkownika w Module
Dyspozytora;
3) naprawiono mechanizm sortowania na liście zdarzeń w Module Dyspozytora;
4) zmodyfikowano, w ramach optymalizacji działania Modułu Dyspozytora, plik uruchomieniowy
działający z Javą 64-bit jeśli jest dostępna na danej stacji dostępowej.
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Wersja 44.60
Moduły ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) dodano przycisk „Przedstawiciel ustawowy – dane matki” i „NW”;
2) dodano pole "Identyfikator pacjenta", jako pole nieedytowalne, uzupełniane automatycznie po
oznaczeniu „NN” lub „NW”, w przypadku, gdy kraj pochodzenia będzie inny niż Polska – pole
edytowalne;
3) dodano w polu płeć oznaczenie za pomocą przycisków „radio”;
4) dodano podsekcję „Przedstawiciel ustawowy – dane matki” z polami:
a)

imię i nazwiska przedstawiciela ustawowego usługobiorcy (matki) - pole
nieobowiązkowe;

b)

nr PESEL przedstawiciela ustawowego usługobiorcy (matki) - pole obowiązkowe po
kliknięciu w przycisk „Przedstawiciel ustawowy – dane matki”;

5) zmodyfikowano przycisk „NN”;
6) wprowadzono pola obowiązkowe, gdy identyfikatorem jest PESEL:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Kraj pochodzenia – wartość „Polska”;
d) Numer PESEL pacjenta.
7) wprowadzono pola obowiązkowe, gdy identyfikatorem jest PESEL matki:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Kraj pochodzenia – wartość „Polska”;
d) Numer PESEL matki;
e) Data urodzenia;
f) Płeć.
8) wprowadzono pola obowiązkowe, gdy „Kraj pochodzenia” z wartością kraju należącego do UE:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Kraj pochodzenia – kraj nie należący do UE;
d) Rodz. i nr dok. tożsamości – wartości „Paszport”, „Prawo jazdy”, „Inne” lub
Identyfikator pacjenta.
9) wprowadzono mechanizm w przypadku umieszczenia wartości w pola „Numer PESEL
pacjenta” lub „Rodz. i nr dok. tożsamości” - wartość inna niż „BD – przekaz ustny”:
a) dezaktywuje pola „NN”, „Przedstawiciel ustawowy – dane matki” i „NW”;
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b) będzie wymagał wprowadzenia wartości w pola „Imię” i „Nazwisko” - pola
obowiązkowe.
10) wprowadzono funkcjonalność, gdzie przy oznaczeniu pola "NN", "Przedstawiciel ustawowy dane matki" lub "NW", system będzie umożliwiał wprowadzenie wartości w pola:
a) Imię;
b) Nazwisko;
c) Kraj pochodzenia;
d) Adres zamieszkania;
e) Ulica, nr, m.;
f) Identyfikator NFZ;
g) Data urodzenia;
h) Płeć.
11) wprowadzono funkcjonalność oznaczenia pola „NN”, system wyświetli nieedytowalne pole
„Identyfikator pacjenta”, uzupełnione automatycznie kodem XXXXX-RRRR-NN;
12) wprowadzono funkcjonalność, gdzie przy oznaczeniu pola „Przedstawiciel ustawowy – dane
matki”, system wyświetli dodatkową podsekcje zawierającą pola:
a) imię – pole nieobowiązkowe do wprowadzenia imienia matki;
b) nazwisko - pole nieobowiązkowe do wprowadzenia nazwiska matki;
c) PESEL - pole obowiązkowe do wprowadzenia 11 cyfrowego nr PESEL matki
(walidacja analogiczna jak w polu „Numer PESEL pacjenta”).
13) wprowadzono funkcjonalność polegającą na tym, że dane wprowadzone w podsekcji będą
wyświetlane i drukowane w KMCR w sekcji „IV - Postępowanie z pacjentem” w polu
„Zalecenia i uwagi Kierownika zespołu”;
14) wprowadzono funkcjonalność gdzie przy oznaczeniu pola „Przedstawiciel ustawowy – dane
matki” i wprowadzeniu wartości w pole „PESEL”, System dezaktywuje pola „NN” i „NW”.
Jednocześnie system będzie sprawdzał uzupełnienie wartości w polach „Data urodzenia”
i „Płeć”;
15) wprowadzono funkcjonalność gdzie przy braku wartości w polu „Numer PESEL pacjenta”
i wartości pola „Data urodzenia” wskazującej na wiek pacjenta ≤ 6 miesięcy, system będzie
sprawdzał oznaczenie przycisku „Przedstawiciel ustawowy – dane matki”;
16) wprowadzono funkcjonalność oznaczenia pola „NW”, system wyświetli nieedytowalne pole
„Identyfikator pacjenta”, uzupełnione automatycznie kodem w formacie XXXXX-RRRR-NW;
17) wprowadzono funkcjonalność gdzie w przypadku wyboru kraju pochodzenia pacjenta innego
niż Polska, system wyświetli edytowalne pole „Identyfikator pacjenta” do wprowadzenia
wartości;
18) dodano mechanizm kompletujący dane, przygotowane do wysyłki do systemu SIM (P1)
w Modułach ZRM.
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Oprogramowanie serwerowe 44.60:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 44.61
Moduły ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) dodano walidację na poprawność pola „PESEL” oraz PESEL Przedstawiciela ustawowego;
2) wprowadzono możliwość edycji imienia i nazwiska, dla pacjenta „NN” i „NW”, która była
zablokowana w wersji 44.60. Edycja Kraju pozostaje zablokowana ze względu na logikę
związaną z inną wymagalnością dla obywateli polski oraz innych krajów;
3) dla pacjenta „NN” pozostawiono wymagalność dla pola „Wiek” z pominięciem pola „Data
urodzenia”. W przypadku braku danych kierownik ZRM wpisuje przypuszczalny wiek
pacjenta;
4) usunięto pojawianie się klawiatury na zablokowanym polu „Identyfikator pacjenta”;
5) dodano odrębny komunikat w sytuacji braku imienia lub nazwiska przy wprowadzonym
nr PESEL;
6) poprawiono komunikat walidacji w przypadku gdy po oznaczeniu pola „Przedstawiciel
ustawowy – dane matki” i wprowadzeniu wartości w pole „PESEL”, w przypadku braku
wartości w polu „Numer PESEL pacjenta” i wartości pola „Data urodzenia” wskazującej na
wiek
pacjenta ≤ 6 miesięcy;
7) zmieniono prezentację danych w sekcji KMCR w sekcji „IV - Postępowanie z pacjentem”
w polu „Zalecenia i uwagi Kierownika zespołu”. Dane prezentowane w tej sekcji przyjmą
format: dla Przedstawiciela ustawowego „Przedstawiciel ustawowy – dane matki: <nr
PESEL>” oraz dla Pacjenta „Identyfikator pacjenta: <identyfikator pacjenta>”;
8) wprowadzono walidację na typ dokumentu w przypadku wypełnienia pola „Numer
dokumentu” (błąd występujący w starszych wersjach aplikacji).

Wersja 44.62
Moduły Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) rozbito komunikat walidacji wiek/płeć pacjenta na dwa oddzielne komunikaty w Modułach
ZRM;
2) zmieniono sposób walidacji numeru PESEL przez dodanie sprawdzenia czy data urodzenia
wyciągnięta z PESEL nie jest w przyszłości w Modułach ZRM;
3) rozbito komunikat walidacji imię/nazwisko pacjenta na dwa oddzielne komunikaty w Modułach
ZRM;
4) w podglądzie formatki KMCR w Module Analityka dodano:
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a) w podsekcji „Dane pacjenta” przyciski: „Przedstawiciel ustawowy”, „NW” oraz pole
„Kraj”,
b) w podsekcji „Dane NFZ” przyciski: „Kobieta” i „Mężczyzna” oraz pole „Identyfikator
pacjenta”.
5) poprawiono generowanie identyfikatorów dla pacjentów NN i NW - niewykorzystane
identyfikatory wracają do puli w Modułach ZRM;
6) usunięto błąd w Module Analityka przy generowaniu id dla pacjentów NN i NW;
7) usunięto błąd w Module Dyspozytorze przy obsłudze nowych identyfikatorów pacjenta
w KMCR.

Oprogramowanie serwerowe 44.62:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 44.64
Moduły Dyspozytora, Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) wprowadzono podział sposobu walidacji danych KMCR na okres sprzed i po wprowadzeniu
integracji z systemem SIM (P1) w Modułach ZRM;
2) dodano parametr systemowy określający datę wprowadzenia integracji z SIM (P1);
3) poprawiono błąd związany z możliwością wybrania nieaktywnej kategorii ze słownika
powodów wezwań SICPR;
4) poprawiono błąd umożliwiający edycję KMCR przez Analityka KCMRM;
5) poprawiono błąd, który występował przy próbie edycji KZW, wcześniej zamkniętej przez
Analityka KCMRM;
6) udostępniono komunikaty o niewysłanych dokumentach dla użytkowników z rolą Analityka
KCMRM (do czasu udostępnienia integracji ze strony CeZ);
7) udostępniono nową zakładkę "SIM" dla użytkowników z rolą Analityka KCMRM (do czas
udostępnienia integracji ze strony CeZ);
8) zablokowano przycisk edycji KMCR dla Modułu Analityka KCMRM;
9) naprawiono błąd, który występował przy próbie edycji KZW wcześniej zamkniętej przez
analityka KCMRM – KCMRM# 2241970;
10) wyłączono wyświetlanie komunikatów o nie wysłanych dokumentach i ukrycie zakładki „SIM”
dla analityków innych niż KCMRM w Module Analityka;
11) poprawiono walidację numeru PESEL w Modułach ZRM;
12) poprawiono komunikaty błędów w Modułach ZRM;
13) poprawiono pod względem stylistycznym przycisk wyboru płci w Module Analityka;
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14) poprawiono możliwość edycji starszych KMCR ustalanych na podstawie parametru
systemowego w Modułach ZRM;
15) dodano informacje dla użytkowników Modułu Dyspozytora o zmianach w słowniku kategorii
CPR;

16) poprawiono wykorzystywanie wolnych identyfikatorów dla pacjentów NN i NW w Modułach
ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 44.64:
1) wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach;
2) poprawiono możliwość uruchomienia starszych wersji aplikacji ZRM na serwerze 44.64.

Wersja 44.65
Moduły Analityka, ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) dodano poprawkę zapobiegającą błędnemu wykrywaniu przez aplikację stanu otwarcia formatki
zdarzenia, w momencie wyświetlania listy zdarzeń;
2) dodano poprawkę zapobiegającą wylogowaniu Konsoli Dyspozytorskiej w momencie
pojawienia się zgłoszenia z niepełnymi danymi z systemu SI CPR;
3) optymalizacja kolejności wykonywania wątków JavyFX zabezpieczających sytuacje
zawieszania się aplikacji i wyczyszczenia danych w zgłoszeniu;
4) naprawiono czyszczenie identyfikatora pacjenta po odznaczeniu przycisku „NN” dla kart
KMCR sprzed SIM.
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RFC – wstępne zlecenia
 RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju
dokumentu na potrzeby EWP

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
 RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju
dokumentu na potrzeby EWP
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Incydenty Serwisowe
W terminie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. odnotowano 3 incydenty serwisowe
związane z działaniem SWD PRM

1) Incydent Serwisowy z dnia 19 maja 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 19 czerwca 2021 r. od godziny 6:15 i został rozwiązany o godzinie
6:22.
Treść zgłoszenia zawierała informacje na temat niestabilnej pracy systemu poprzez krótkotrwałe
przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w stan offline.
Incydent serwisowy występował w dyspozytorniach medycznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Łodzi i Opolu.
Po przyjęciu zgłoszenia w systemie Helpdesk, podjęte zostały czynności polegające na sprawdzeniu
poprawności działania SWD PRM. Wykonawca rozpoczął natychmiastową weryfikację działania
systemu w związku ze zgłoszeniem incydentu. Około godziny 6:16 w narzędziu do monitoringu Zabbix
zaobserwowano, że serwery vm-pp2-app-7, vm-pp2-app-6, vm-pp2-app-11 oraz vm-pp2-app-2 miały
zwiększoną ilość połączeń, która przyczyniła się do ich zablokowania. Niezwłocznie przystąpiono do
procedury restartu wcześniej wymienionych serwerów aplikacyjnych w Podstawowym Ośrodku
Krajowym (POK), po którym system wrócił do prawidłowej pracy.
O godzinie 6:22 inżynier wsparcia Wykonawcy poinformował drogą telefoniczną Centrum Techniczne
SWD PRM o przeprowadzonym restarcie serwerów, który rozwiązał niedogodności związane
z przerwami w połączeniu na stanowiskach dyspozytorskich.
Analiza logów serwerowych wykazała zapis Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: PermGen
space, który oznaczał wysycenie się zasobów serwerów vm-pp2-app-7, vm-pp2-app-6, vm-pp2-app-11
oraz vm-pp2-app-2, co było bezpośrednią przyczyną przechodzenia krótkotrwałego przechodzenia
w stan offline losowych stanowisk dyspozytorskich.
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2) Incydent Serwisowy z dnia 30 czerwca 2021 r. w trakcie trwanie okna serwisowego
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 30 czerwca 2021 r. od godziny 15:33 do godziny 15:58 w trakcie
trwania uzgodnionego okna serwisowego.
W związku z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały dwa
zgłoszenia:


KCMRM# 2242402 - GABOS: Brak aktualizacji SWD;



KCMRM# 2242404 - Awaria SWD PRM.

W trakcie trwania incydentu występowały niedogodności związane z przechodzeniem aplikacji ZRM
Mobilnej oraz ZRM MS w stan offline.
W trakcie trwania okna serwisowego uzgodnionego i ustanowionego od godziny 14:00 do 16:00 w dniu
30 czerwca 2021 r. na czas przeprowadzenia instalacji nowej wersji SWD PRM w środowisku
produkcyjnym, o godzinie 15:33 poprzez komunikator służbowy Webex, Centrum Techniczne SWD
PRM poinformowało Wykonawcę o pojawiających się niedogodnościach związanych z niedostępnością
aplikacji ZRM Mobilnych oraz ZRM MS. Aplikacje przechodziły w stan offline oraz pojawiał się
komunikat o konieczności zaktualizowania aplikacji do wyższej wersji.
Po przyjęciu zgłoszenia, w trybie natychmiastowym, podjęte zostały przez inżynierów Wykonawcy
działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania aplikacji ZRM.
Na podstawie zebranych informacji ustalono, że przyczyną takiego zachowania modułów ZRM, było
działanie mechanizmu ograniczającego wersję obsługiwanej aplikacji, który zadziałał od razu po
przejściu między ośrodkami, a nie po restarcie aplikacji.
Niezwłocznie po diagnozie problemu, do Centrum Technicznego SWD PRM przekazano wytyczne, aby
poinformować użytkowników o konieczności aktualizacji modułów ZRM do wersji 44.65, która
przywróci ich poprawne działanie poprzez restart .
Od godziny 15:57 użytkownicy zaczęli sukcesywnie aktualizować aplikacje i przechodzić do
prawidłowej pracy.
Bezpośrednią przyczyną wystąpienia incydentu był mechanizm ograniczający wersję obsługiwanej
aplikacji, który zadziałał od razu po przejściu między ośrodkami POK i ZOK, a nie po restarcie aplikacji.
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3) Incydent Serwisowy z dnia 30 czerwca 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 30 czerwca 2021 r. od godziny 17:31 do godziny 18:46.
W związku z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostało zgłoszenie
KCMRM# 2242414.
W trakcie trwania incydentu występowały niedogodności związane ze spowolnienie działania stanowisk
dyspozytorskich oraz przechodzeniem części stanowisk dyspozytorskich w stan offline.
Niedogodności zgłaszały dyspozytornie medyczne w Łodzi i Warszawie.
Po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania
SWD PRM. Sprawdzono poprawność działania serwerów aplikacyjnych oraz przystąpiono do analizy
logów aplikacji oraz serwerowych.
W narzędziu do monitoringu Zabbix zaobserwowano losowo pojawiające się na poszczególnych
serwerach aplikacyjnych komunikaty „Number of active wildfly connections on swdprm. > 28”.
Niezwłocznie przystąpiono do procedury restartu serwerów aplikacyjnych.
Na podstawie zebranych informacji oraz analizy zebranych logów ustalono, że przyczyną wystąpienia
niedogodności było nieoczekiwane zachowanie aplikacji serwerowych na płaszczyźnie komunikacji
połączenia do bazy danych Oracle oraz spowolnione odpytywanie Active Directory.
Około godziny 18:30 wszystkie niedogodności związane ze spowolnieniem działania stanowisk
dyspozytorskich i przechodzeniem ich w stan offline ustąpiły.
O godzinie 18:46 otrzymano informację z dyspozytorni, które zgłaszały problemy, że SWD PRM działa
prawidłowo.
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Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
W okresie od 1 do 30 czerwca 2021 roku nie wydano żadnej karty 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).

2. Przekazanie do akceptacji MZ projekt RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie
w bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP
Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM)
przygotował projekt specyfikacji modyfikacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie
danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP.
W związku z wymaganiami Unii Europejskiej, zarówno w systemie EWP jak i w plikach przesyłanych
do systemu EWP w transmisji FTPS, Centrum e-Zdrowia wprowadza nowe, obligatoryjne pole
informujące o nazwie kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent
podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego.
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 przygotowuje specyfikację modyfikacji, która dostosuje SWD PRM do
zmian po stronie systemu EWP do które z SWD PRM są przekazywane dane w zakresie wykonanych
przez zespoły ratownictwa medycznego testów antygenowego na obecność SARS-CoV-2.
Produktem zlecenia jest wprowadzenie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych czynności
ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na potrzeby sprawozdawczości danych o
wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3.
W ramach realizacji RFC:
1) zostanie dodana w bazie danych SWD PRM w tabeli SLOWNIK_KRAJ kolumna ID_CEZ oraz
KRAJ_DOKUMENT;
2) zasilenie nowych kolumn danymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego RFC
SLOWNIK_KRAJ – modyfikacja.
Wprowadzone niniejszym RFC zmiany nie będą widoczne dla użytkowników SWD PRM.
Obowiązek oznaczenia nazwy kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest
pacjent podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na
potrzeby sprawozdawczości danych o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3
wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021 (data planowana przez administratora systemu EWP –
Centrum e-Zdrowia).
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Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych SWD
PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP zawierający opis ww. zmian został w przekazany do
akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
Z uwagi, że zmiany wprowadzane do systemu EWP zostały przekazane do implementacji w ciągu
2 tygodniu nie był przekazany do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

3. Ogłoszenie postępowania pn.: „Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na
potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer
alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego”
W dniu 2 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie
postępowania pn.: „Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania
i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla PZŁ SWD PRM w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne, pomiędzy siecią PSTN a PZŁ SWD PRM w technologii SS7
związanych z obsługą wywołań alarmowych kierowanych od osób będących w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego na numer alarmowy 999.
Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych:
1) kierowanie wywołań głosowych na numer alarmowy 999, realizowanych przez abonentów
mobilnych i stacjonarnych, do właściwej terytorialnie OR zgodnie z Tablicami NKA;
2) aktualizowanie Tablic NKA.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest uruchomienie w każdym z OR PZŁ SWD
PRM, dwóch linksetów SS7 składających się z dwóch traktów E1 każdy, do dwóch niezależnych central
po stronie operatora PSTN. W każdym linksecie w jednym z traktów E1 przewidziano uruchomienie
Linku Sygnalizacyjnego w 16 szczelinie traktu. Powyższa konfiguracja pozwala na uruchomienie 61
kanałów rozmównych do każdej z central operatora PSTN, łącznie dając możliwość obsłużenia 122
rozmów telefonicznych prowadzonych w jednym czasie. Należy zastosować symetryczny podział ruchu
pomiędzy oba linksety zarówno w zakresie przesyłu sygnalizacji SS7, jak i rozmów telefonicznych.
Zamawiający wymaga by łącze podstawowe było łączem w technologii kablowej (kabel
światłowodowy). Zamawiający dopuszcza by łącze zapasowe realizowane było w technologii kablowej
(kabel światłowodowy) lub w technologii radiowej.
Ze względów niezawodnościowych i zapewnienia redundancji punkt styku SS7 do operatora
telekomunikacyjnego powinien zostać uruchomiony w architekturze jak na poniższym rysunku.
Realizacja zadania była poprzedzona realizacją w trybie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) wstępnych konsultacji rynkowych na:
“Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń
alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM“.
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W ramach zrealizowanych wstępnych konsultacji rynkowych udział brały 4 firmy, które wcześniej
złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału:

1)
2)
3)
4)

EXATEL S. A.
NETIA S. A.
ORANGE S. A.
T-Mobile Polska S. A.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30.

4. Uzyskanie akceptacji MZ dla projekt RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w
bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP

Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) uzyskał
akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla przygotowanego projektu
specyfikacji modyfikacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych SWD PRM
nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP.
W związku z wymaganiami Unii Europejskiej, zarówno w systemie EWP jak i w plikach przesyłanych
do systemu EWP w transmisji FTPS, Centrum e-Zdrowia wprowadza nowe, obligatoryjne pole
informujące o nazwie kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent
podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego.
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 przygotowuje specyfikację modyfikacji, która dostosuje SWD PRM do
zmian po stronie systemu EWP do które z SWD PRM są przekazywane dane w zakresie wykonanych
przez zespoły ratownictwa medycznego testów antygenowego na obecność SARS-CoV-2.
Produktem zlecenia jest wprowadzenie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych czynności
ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na potrzeby sprawozdawczości danych
o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3.
W ramach realizacji RFC:
5) zostanie dodana w bazie danych SWD PRM w tabeli SLOWNIK_KRAJ kolumna ID_CEZ oraz
KRAJ_DOKUMENT;
6) zasilenie nowych kolumn danymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego RFC
SLOWNIK_KRAJ – modyfikacja.
Wprowadzone niniejszym RFC zmiany nie będą widoczne dla użytkowników SWD PRM.
Obowiązek oznaczenia nazwy kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest
pacjent podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na
potrzeby sprawozdawczości danych o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3
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wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021 (data planowana przez administratora systemu EWP –
Centrum e-Zdrowia).
Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych SWD
PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP zawierający opis ww. zmian został w przekazany do
wyceny do Wykonawcy.
Z uwagi, że zmiany wprowadzane do systemu EWP zostały przekazane do implementacji w ciągu
2 tygodniu nie był przekazany do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

5. Ogłoszenie postępowania pn.: „Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury Systemu
Kopii Bezpieczeństwa”
W dniu 2 czerwca 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie postępowania pn.: „Rozbudowa i
modernizacja Infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń oraz niezbędnych licencji na oprogramowanie na
potrzeby rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa w dwóch
ośrodkach krajowych Podstawowym (POK) i Zapasowym (ZOK) Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także na instalacji urządzeń w ośrodku backupowym
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Zamawiający posiada obecnie System Kopii Bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu Data Protector
oraz na dwóch kompletach HPE StoreEver MSL6480 Tape Library i HPE ProLiant DL380p Gen8 po 1
komplecie w POK i w ZOK. W związku z rozbudową infrastruktury fizycznej i jednocześnie
zachowania kompatybilność rozwiązania Zamawiający zamierza rozbudować je o:
1) deduplikator HPE StoreOnce 5200 – w ramach zadania Wykonawca ma wykonać także usługi
polegające na montażu deduplikatora w szafie typu RACK Zamawiającego w lokalizacji
ośrodka backupowego . W przypadku takiej konieczności Wykonawca musi zmodyfikować
instalację prądową, zabezpieczenia prądowe rozbudowywanych w ramach projektu szaf RACK
Zamawiającego oraz zaktualizować projekt techniczny oraz dokumentację powykonawczą
Zamawiającego w tym zakresie w celu akceptacji modyfikacji przez administratora CPD;
2) trzy serwery HPE ProLiant DL380 Gen10 – dostawa i montaż w szafach wskazanych przez
Zamawiającego w lokalizacji POK i ZOK. W przypadku takiej konieczności Wykonawca musi
zmodyfikować instalację prądową, zabezpieczenia prądowe rozbudowywanych w ramach
projektu szaf RACK Zamawiającego oraz zaktualizować projekt techniczny oraz dokumentację
powykonawczą Zamawiającego w tym zakresie w celu akceptacji modyfikacji przez
administratora CPD;
3) nowe taśmy HPE LTO-6 do posiadanych bibliotek MSL6480.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 1 lipa 2021 r. na godz. 12:30.
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6. Ogłoszenie postępowania pn.: „Rozbudowa Infrastruktury POK-ZOK Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”
W dniu 2 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie
postępowania pn.: „Rozbudowa Infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania oraz licencji wieczystych na potrzeby
rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej w dwóch ośrodkach krajowych Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego: Podstawowym (POK) i
Zapasowym (ZOK).
Zamawiający posiada obecnie rozwiązania ESB firmy Oracle. W związku z koniecznością rozbudowy
środowiska szyny danych ESB Zamawiający zamierza nabyć rozwiązania dedykowane przez
producenta Oracle w celu użycia technologii Hard Partitioning-u. Pozwoli to na optymalizację użycia
licencji posiadanego rozwiązania ESB oraz realizację rozwiązań HA pomiędzy ośrodkami POK i ZOK.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zamierza rozbudować obecne środowisko o 2 sztuki
urządzeń Oracle Database Appliance X8-2-HA. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym
komplecie Urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK.
Wykonawca musi dostarczyć wspierane przez producenta Urządzeń oprogramowanie do wirtualizacji
w licencjach wystarczających dla budowanego środowiska . Zamawiający posiada szynę danych Oracle
Service Bus i wymaga, aby dostarczone Urządzenia były certyfikowane przez firmę Oracle do użycia
hard partitioningu.
Dodatkowo w celu rozbudowy oraz zachowania kompatybilności obecnego rozwiązania Zamawiający
zamierza zakupić 4 przełączniki sieciowe Cisco 9300-24-E wraz z niezbędnym osprzętem.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 29 czerwca 2021 r. na godz. 12:30.

7. Przekazanie do realizacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie w bazie danych
SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP
Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po
uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia i wyceny od Wykonawcy
dla przygotowanego projektu specyfikacji modyfikacji RFC 14/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie
w bazie danych SWD PRM nazwy kraju dokumentu na potrzeby EWP zlecił jego realizację.
W związku z wymaganiami Unii Europejskiej, zarówno w systemie EWP jak i w plikach przesyłanych
do systemu EWP w transmisji FTPS, Centrum e-Zdrowia wprowadza nowe, obligatoryjne pole
informujące o nazwie kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent
podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego.
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 przygotowuje specyfikację modyfikacji, która dostosuje SWD PRM do
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zmian po stronie systemu EWP do które z SWD PRM są przekazywane dane w zakresie wykonanych
przez zespoły ratownictwa medycznego testów antygenowego na obecność SARS-CoV-2.
Produktem zlecenia jest wprowadzenie w bazie danych SWD PRM nazwy kraju wystawiającego
dokument, w oparciu o który identyfikowany jest pacjent podczas udzielania medycznych czynności
ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na potrzeby sprawozdawczości danych
o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3.
W ramach realizacji RFC:
4) zostanie dodana w bazie danych SWD PRM w tabeli SLOWNIK_KRAJ kolumna ID_CEZ oraz
KRAJ_DOKUMENT;
5) zasilenie nowych kolumn danymi zgodnie z załącznikiem do niniejszego RFC
SLOWNIK_KRAJ – modyfikacja.
Wprowadzone niniejszym RFC zmiany nie będą widoczne dla użytkowników SWD PRM.
Obowiązek oznaczenia nazwy kraju wystawiającego dokument, w oparciu o który identyfikowany jest
pacjent podczas udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespole ratownictwa medycznego na
potrzeby sprawozdawczości danych o wykonanych testach antygenowych na SARS-CoV-2 do EWP3
wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2021 (data planowana przez administratora systemu EWP –
Centrum e-Zdrowia).

8. Udostępniono nową funkcjonalność przejścia do pracy na KD w trybie awaryjnym
oraz nową wersję dokumentów: Instrukcja użytkownika aplikacji DGT DCA – wersja
3.1 oraz Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM” – wersja 3.1
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) została udostępniona użytkownikom nowa
funkcja w aplikacji DGT DCA ułatwiająca przejście w tryb awaryjnej pracy Konsoli Dyspozytorskiej.
Użytkownik zalogowany do aplikacji DGT DCA w trybie automatycznym, w przypadku problemów w
komunikacji z systemu SWD PRM, ma możliwość przejścia do trybu awaryjnego bez konieczności
wylogowywani się z aplikacji a następnie ponownego zalogowania się.
Przejście do trybu awaryjnego odbywa się po wywołaniu okna kończenia pracy z aplikacją DGT DCA,
a następnie wybranie opcji „Przejdź do trybu awaryjnego”.
Po skutecznym przelogowaniu/zmianie trybu pracy kolor panelu LCD wskaże tryb pracy awaryjnego
zalogowania (kolor żółty panelu LCD).
Po przejściu do trybu awaryjnego poprzez wykorzystanie ww. funkcjonalności użytkownik ma dostęp
do widoków i zakresu obszarów dysponowania identycznych jak przed przejściem do trybu awaryjnego.
Jeśli przed przejściem w awaryjny tryb pracy, użytkownik był zalogowany w trybie automatycznym do
kolejki alarmowej od strony SWD PRM, to po przejściu do trybu awaryjnego, w dalszym ciągu będzie
zalogowany do kolejki alarmowej. Wprowadzone rozwiązanie eliminuje konieczność wylogowywania
i ponownego zalogowania użytkownika do KD.
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W związku z wprowadzeniem opisanego powyżej udogodnienia dla użytkowników KD zaktualizowane
zostały dokumenty:

1) KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika aplikacji DGT DCA – wersja 3.1
2) KCMRM-CT-PR-22 Procedury awaryjne użytkownika końcowego PZŁ SWD PRM –
wersja 3.1.
Ww. dokumenty w wersji elektronicznej zostały zamieszczone w repozytorium SWD PRM (dostęp
wyłącznie z sieci OST 112).

9. Zaktualizowano słownik leków w środowisku produkcyjnym SWD PRM
W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym w związku
z nowelizacją Obwieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego
Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2020 r. poz. 48) dokonaliśmy modyfikację słownika leków dostępnego
w Module Administratora SWD PRM, tak aby dostosować słownik do w/w nowelizacji.
Zakres zmian został zatwierdzony przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

10. Przekazanie do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariusze testowe do
rozbudowywanego Modułu Dyspozytora w ramach projektu rozbudowy SWD PRM
do wersji 2.0
W dniu 10 czerwca 2021 r. przekazano do uzgodnień z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego projekt scenariuszy testowych do rozbudowywanego w tym roku Modułu
Dyspozytora. Zadanie jest realizowane w ramach projektu SWD PRM 2.0
Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku
testowym SWD PRM nowej rozbudowanej wersji Modułu Dyspozytora. W ramach testów sprawdzane
będą funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu.
Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest
przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności
przez użytkowników końcowych.
Projekt scenariuszy testowych przekazanych do uzgodnień został dołączony na końcu strony.
W ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności i
zmiany:
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1) optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez możliwość otwierania sekcji
Modułu Dyspozytora w oddzielnych oknach na stanowisku dostępowym oraz
zapisywania ustawień dla konkretnego stanowisku lub użytkownika;
2) rozszerzenie funkcji monitorowania pracy dyspozytorów medycznych poprzez
udostępnienie statystyk w Module Dyspozytora obsady danej zmiany na dyżurze
w dyspozytorni medycznej;
3) optymalizacja filtrowania listy zdarzeń;
4) optymalizacja wprowadzania danych pacjentów w formatce zdarzenia;
5) optymalizacja podpowiadania zdarzeń podobnych;
6) optymalizacja funkcji oddzwaniania z poziomu formatki zdarzenia;
7) usprawnienie procesu odsłuchu nagrania podczas obsługi zdarzenia przez dyspozytora
medycznego poprzez rozdzielenie części nagrania zgłaszającego z operatorem
numerów alarmowych oraz nagrania zgłaszającego z dyspozytorem medycznym;
8) wprowadzenie mechanizmu automatycznego kończenia dyżuru użytkownikowi, po
określonym czasie od wylogowania z Modułu Dyspozytora;
9) zmiany w dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego (ZRM/LZRM);
10) wykorzystywanie słowników w Module (m. in. dróg i kilometrażu, adresów, powodów
wezwań itp.);
11) obsługa zdarzeń mnogich i masowych bezpośrednio w Module Dyspozytora;
12) obsługa ponagleń;
13) powiązanie kodu pilności bezpośrednio do wyjazdu na sygnale;
14) optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez wprowadzenie nowych
notyfikacji i powiadomień;
15) wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta.
Pełen zakres zmian realizowanych przez Wykonawcę w Module Dyspozytora został opisany
w Projekcie Technicznym.

11. Zakończenie prace związanych z dynamicznym szyfrowaniem informacji w SWD
PRM
W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w związku z rozbudową funkcjonalności
architektury bazodanowej, a także z ciągłym zwiększeniem bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego SWD PRM w dniu 10 czerwca zostały wdrożone kolejne elementy kryptograficzne.
Dzięki nowo wdrożonemu rozwiązaniu bazy danych zarówno w aspekcie przechowywania jak
i komunikacji zyskały zdolność dynamicznego szyfrowania informacji.
We wdrożonym rozwiązaniu klucze szyfrujące podobnie jak w pozostałych przestrzeniach systemu
przechowywane są na dedykowanym sprzęcie (HSM) co spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Szeroko rozumiana kryptografia SWD PRM staje się spójną platformą wykorzystywaną zarówno
w przestrzenie prezentacji jak i przechowywania danych.
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12. Opublikowane zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby SWD
PRM
W dniu 11 czerwca 2021 r. opublikowane zostało zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń sieciowych
na potrzeby SWD PRM.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:

1) switch 24 porty – 2 szt.;
2) switch 48 porty – 4 szt.
Celem zamówienia jest zakup Urządzeń sieciowych do rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 23 czerwca 2021 r. na godz. 14:00.

13. Ogłoszenie postępowania pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej na
posiadane licencje HP Data Protector”
W dniu 15 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane
ogłoszenie postępowania pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej na posiadane
licencje HP Data Protector”.
Przedmiotem zamówienia jest:

 zakup licencji Data Protector wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
wraz z supportem producenta na okres 36 miesięcy;
 przedłużenie wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane w
OPZ na okres 36 miesięcy, biorąc pod uwagę, że posiadane licencje mają obecnie
czynne wsparcie producenta, które wygasa z dniem 27 grudnia 2021 r.
Zamówienie nie obejmuje jakichkolwiek prac instalacyjnych czy konfiguracyjnych, a jedynie zakup
brakujących licencji wraz ze wsparciem oraz nabycie wsparcia producenta na posiadane już licencje.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 13 lipa 2021 r. na godz. 12:30.

14. Ogłoszenie postępowania pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK SWD PRM na
potrzeby systemu typu SIEM”
W dniu 15 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane
ogłoszenie postępowania pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby systemu typu SIEM”.
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Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania standardowego oraz niezbędnych
licencji wieczystych na potrzeby budowy Systemu typu SIEM pozwalającego na monitorowanie
w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym SWD
PRM.
W związku z koniecznością budowy Systemu klasy SIEM, Zamawiający zamierza nabyć 3 serwery oraz
oprogramowanie klasy SIEM, które zamierza na nich zainstalować. Licencje wieczyste dostarczone
wraz z oprogramowaniem muszą pozwolić na uruchomienie całości środowiska.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zamierza zakupić 3 serwery oraz oprogramowanie
klasy SIEM wraz z licencją wieczystą pozwalającą na uruchomienie 6 maszyn wirtualnych – po dwa na
każdy serwer fizyczny. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym komplecie urządzeń we
wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK oraz w dodatkowej
lokalizacji znajdującej się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.
Zamawiający zamierza uruchomić System na 6 maszynach wirtualnych w zarządzaniu wirtualizatora
KVM na 3 fizycznych serwerach, które zamierza nabyć w ramach niniejszego postępowania
w specyfikacji zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 8 lipa 2021 r. na godz. 12:30.

15. Warsztaty KCMRM dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznej
DM08-01 Opole
W dniach 14 i 15 czerwca 2021 r. na prośbę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,
przeprowadziliśmy warsztaty dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni medycznej DM08-01
Opole.
Tematem zajęć były:

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

akty prawne w pracy dyspozytora medycznego;
ramowe procedury obsługi zgłoszeń alarmowych;
algorytmy zbierania wywiadu medycznego;
indywidualne statystyki SWD PRM dla uczestników warsztatów;
procedury awaryjne w pracy dyspozytora medycznego;
zagadnienia związane z bieżącą oraz planowaną modyfikacją SWD PRM;

Celem warsztatów było w głównej mierze podniesienie świadomości oraz wiedzy dyspozytorów
medycznych w zakresie funkcjonowania SWD PRM. Prowadzący warsztaty odpowiadali na liczne
pytania oraz rozwiewali wątpliwości uczestników spotkania.
Zajęcia prowadzone były przez Członków Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM Krajowe Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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16. Zakończenie uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariuszy testowych do
RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach
W dniu 16 czerwca 2021 roku zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego w zakresie projektu scenariuszy testowych do RFC
16/2020/KCMRM/SWD PRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach.
Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku
testowym SWD PRM ww. RFC. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane
w dokumencie opisującym specyfikację modyfikacji.
Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest
przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności
przez użytkowników końcowych.
Projekt scenariuszy testowych przekazanych do uzgodnień został dołączony na końcu artykułu.
Celem projektu jest wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie SWD PRM poprzez
skrócenie czasu potrzebnego na powiadomienie użytkowników końcowych o wprowadzonych
zmianach, pracach planowych, awariach jak również udostępnieniu nowej dokumentacji lub
modyfikacji już obowiązującej.
Przedmiotem zmiany jest dodanie funkcjonalności w Module Administratora umożliwiającej przesłanie
komunikatu do Modułów SWD PRM przez administratora centralnego oraz optymalizacja
mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji we wszystkich Modułach SWD PRM.
W ramach realizacji RFC planowane jest m. in.:
1) dodanie nowej sekcji „Komunikaty” w Module Administratora z możliwością dodawania i
propagowania komunikatów do poszczególnych Modułów SWD PRM dla administratora
centralnego;
2) administrator centralny będzie miał możliwość wpisywania komunikatów, które będą
przekazywane do poszczególnych Modułów SWD PRM;
3) komunikaty będą podzielone na dwa rodzaje: pilne i zwykłe. Pilne – wybranie tego statusu
skutkować będzie dodaniem komunikatu do zbiorczej listy komunikatów w poszczególnych
Modułach SWD PRM, pojawieniem się okna modalnego z treścią komunikatu, bez pojawiania
się okna modalnego informującego o komunikacie. Zwykłe – wybranie tego statusu skutkować
będzie dodaniem komunikatu do zbiorczej listy komunikatów w poszczególnych Modułach
SWD PRM oraz pojawieniem się okna modalnego informującego o komunikacie, w którym
użytkownik będzie mógł wybrać czy chce otworzyć treść komunikatu czy zamknąć okno
modalne z informacją o komunikacie;
4) utworzenie parametru systemowego w Module Administratora, dzięki któremu będzie
możliwość definiowania ścieżki do Chmury danych SWD PRM. Wszystkie przyciski „Dostęp
do Chmury SWD PRM” dodawane w Modułach SWD PRM będą połączone z ww. parametrem
systemowym;
5) dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module Analityka.
Informacje powinna być przedstawiona w formie np. „Wersja aplikacji: 31.4”;
6) dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module Dyspozytora.
Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4”;
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7) modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM MS. Informacje
powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4”;;
8) modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM Mobilny.
Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4”;
9) dodanie kolumny w Module Administratora z informacją o wersji aplikacji, na którą
użytkownik zalogował się z danego stanowiska dostępowego/maski;
10) dodanie historii wersji aplikacji przy danym stanowisku dostępowym/terminalu mobilnym,
która będzie zapisywana w bazie danych SWD PRM w tabelach odpowiadających danemu
stanowisku/terminalu mobilnemu.
Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM wcześniej uzyskał akceptację
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) i Członków Rady ds. SWD
PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

17. Nowa wersja oprogramowania PZŁ SWD PRM w trakcie testów
W związku z rozwojem systemu PZŁ SWD PRM w dniu 15 czerwca 2021 roku została udostępniona
do testów przez Wykonawcę projektu budowy PZŁ SWD PRM nowa wersja oprogramowania
komponentów Systemu:

1) DGT DCA (2.0.327.15)
2) DGT-CC (1.0.440)
3) DGT-CC-WEB (1.0.436)
4) VABOX (0.19.9)
5) VABOX-WEB (0.17.31)
6) SYNCHRON (1.1.18)
7) DGT-SSW (0.292-0)
8) CTI-SERVER (1.112.0-1)
9) EACD-SSW (6.545-1)
10) UNISTATUS SERVICE (1.0.0.17)
Nowe wersje komponentów przygotowane są do realizacji obsługi łączności radiowej, zintegrowanej
z PZŁ SWD PRM, zawierają również poprawki błędów zgłoszonych w trakcie testów jakie były
realizowane w terminie od 27 do 30 kwietnia 2021 r. oraz poprawki błędów jakie zostały zgłoszone
przez użytkowników Systemu. Równocześnie 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“;
2) dodanie mechanizmu aktualizacji oraz konfiguracji aplikacji DGT DCA z poziomu
użytkownika.
Nowa wersja oprogramowania jest obecnie testowana w środowisku testowym PZŁ SWD PRM.
W przypadku pozytywnych wyników testów ww. komponenty Systemu zostaną udostępnione
w środowisku produkcyjnym w najbliższym czasie w pierwsze kolejności w dwóch Ośrodkach
Regionalnych PZŁ SWD PRM.
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18. Brak ofert w postępowaniu na „Modyfikację torów antenowych w bazach HEMS i EMS
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”
W dniu 18 czerwca 2021 r. upłynął termin składania ofert na realizację postepowania ogłoszonego
w dniu 28 maja 2021 r. pn.: „Modyfikację torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego”.
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
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.
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.

19. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 Instrukcja
użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.0 (nowe raporty
predefiniowane: raporty WPDS, raporty ZRM, raporty kadrowe)
W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) w dniu dzisiejszym została udostępniona zaktualizowana instrukcja
użytkownika Modułu Raportowego.
Ww. dokument został zaktualizowany w zakresie dodania nowych katalogów z raportami
predefiniowanym
W skład poszczególnych katalogów wchodzą następujące raporty predefiniowane:
Tabele WPDS:

1) Tabela nr 1 – Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa
medycznego,
2) Tabela nr 2 – Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne,
3) Tabela nr 3 – Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego,
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4)
5)
6)
7)
8)

Tabela nr 4 – Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego,
Tabela nr 5 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego,
Tabela nr 13 – Stanowiska dyspozytorów medycznych,
Tabela nr 14 – Liczba połączeń i czas obsługi zgłoszeń w dyspozytorni medycznej,
Tabela nr 15 – Liczba osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne,
9) Tabela nr 18 – Liczba i rodzaje stanowisk dyspozytorów medycznych,
10) Tabela nr 19 – Lokalizacja, liczba i obszary dysponowania stanowisk dyspozytorów
medycznych,
11) Tabela nr 20 – Stanowiska dyspozytorów medycznych i numery DDI,
12) Tabela nr 21 – Zastępowalność dyspozytorni medycznych.
Raporty ZRM:

1) Raport 1 – Liczba interwencji ZRM w przedziale czasowym,
2) Raport 2 – Wyjazdy ZRM w przedziałach czasowych,
3) Raport 3 – Stan techniczny pojazdów ratownictwa medycznego,
4) Raport 4 – PCZK,
5) Raport 5 – CZK MZ,
6) Raport 6 – ZRM 4a,
7) Raport 7 – ZRM 4b,
8) Raport 8 – ZRM 5,
9) Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM,
10) Raport 10 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja A,
11) Raport 11 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja B,
12) Raport 12 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja C,
13) Raport 13 – CZK MZ wypadki.
14) Raporty kadrowe:
15) Raport 1 – Lista obecności
Powyższe raporty zostały dostosowane do nowej wersji Modułu Raportowego, oraz stanowią element
prac związanych z przebudową sposobu generowania raportów predefiniowanych w Module
Raportowym. Wszystkie nowe raporty uzyskały akceptację Departamentu Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia.
W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu
Wspólne/SWD PRM został zamieszczony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-14
Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.0. Udostępniona wersja dokumentu
zawiera zmiany związane z udostępnieniem ww. raportów.
Informacja o ww. zmianach została przekazana w dniu dzisiejszym do Urzędów Wojewódzkich.
W środowisku produkcyjnym w Module Raportowym w dniu 30 czerwca 2021 r. zostaną udostępnione
katalogi z raportami predefiniowanymi: Raporty ZRM i Raporty kadrowe.
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20. Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla
nowej wersji dokumentu pn.: “Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania nazw technicznych w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 7.0
W związku z zakończeniem prac nad Projektem Technicznym (PT) dotyczącym rozbudowy Modułu
Administratora, realizowanego w ramach umowy nr 698/DN/2019, z dnia 31 grudnia 2019 r. –
„Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”, został opracowany
projekt nowej wersji dokumentu pt.: „Zasady tworzenia identyfikacyjnych oznaczeń w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania nazw technicznych w Systemie Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 7.0.
Dokument uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
Projekt nowej wersji dokumentu zawiera zmiany związane z rozbudową SWD PRM do wersji 2.0
w tym w szczególności zmiany zawarte w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu Administratora,
które są obecnie implementowane w oprogramowaniu przez Wykonawcę.
Poniżej znajduje się zaakceptowana nowa wersja dokumentu pt.: “Zasady tworzenia identyfikacyjnych
oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i przydzielania nazw technicznych
w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 7.0.
Dokument w najbliższych dniach zostanie przekazany do Urzędów Wojewódzkich.

21. Ogłosiliśmy postępowanie na zakup systemu AVL dla SWD PRM
W związku z realizacją projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do wersji 2.0 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup systemu AVL”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu AVL na potrzeby
SWD PRM oraz zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia technicznego producenta Oprogramowania.
System AVL musi umożliwiać co najmniej:

1) geolokalizację w czasie rzeczywistym pojazdów realizujących zadania
z wykorzystaniem SWD PRM;
2) zbieranie określonych parametrów i informacji, a następnie zapisaniu ich w bazie
danych;
3) System AVL musi posiadać kompatybilność z posiadanymi modułami GPS Teltonika
FM3300, Teltonika FM6300, GPS AWIA LC 3G oraz z innymi dostępnymi na rynku
odbiornikami GPS;
4) pobieranie danych geolokalizacyjnych radiotelefonów nasobnych oraz przewoźnych
wyposażonych w odbiornik GPS, wykorzystywanych przez zespoły ZRM z serwerów
radiowych, będących częścią infrastruktury PZŁ SWD PRM, a następnie zapisaniu ich
w bazie danych.
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Celem postępowania poza dostawą Oprogramowania jest wdrożenie i uruchomienie Oprogramowania
AVL na infrastrukturze Zamawiającego.
Utrzymanie zakupionego przedmiotu zamówienia będzie prowadzone przez KCMRM, które pozostaje
administratorem SWD PRM.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku do godziny 12:30.
Dokumentacja do postępowania znajduje się na stronach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

22. Udostępnienie nowych wersji dokumentu pt.: „KCMRM-CT-PR-10 Procedury
administracyjne Stanowiska Dyspozytorskie” – wersja 3.8 zawierająca zmiany
związane z przejściem na wersję Javy 7.0 64-bit na stanowiskach dyspozytorskich
W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) i przygotowaniem do wprowadzenia zmian realizowanych w ramach
rozbudowy Modułu Dyspozytora do wersji 2.0 oraz dodatkowo wyeliminowaniem występujących
lokalnie i okresowo (na części stanowisk dostępowych) sytuacji, w których następuje spowolnienie
w pracy Modułu Dyspozytora, po pozytywnych wynikach testów, w dniu 23 czerwca 2021 roku,
udostępniona została nowa wersja (44.56) Modułu Dyspozytora w środowisku produkcyjnym SWD
PRM.
Wersja ta wykorzystuje do pracy zaktualizowaną wersję Javy 7.0 64-bit. Dodatkowo zawiera
poprawiony mechanizm procesu czyszczenia zasobów po przelogowaniu użytkownika. Udostępniony
został nowy skrypt uruchomieniowy start.bat, który zwiększa przydział pamięci RAM dla aplikacji
uruchomionej na Javie 32-bit oraz umożliwia uruchomienie aplikacji na Javie 64-bit.
Nowa wersja została tak przygotowana, że w przypadku gdy stacja dostępowa na stanowisku
dyspozytorskim nie posiada systemu Windows w wersji 64-bit, aplikacja SWD PRM będzie nadal
współpracować z wersją Javy 7.0 32-bit.
W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) został zamieszczony zaktualizowany
dokument pt.: „KCMRM-CT-PR-10 Procedury administracyjne Stanowiska Dyspozytorskie” – wersja
3.8 zawierający zmiany brzmienia zapisów w rozdziale 9.1 „Instalacja Java Runtime Environment”
w związku ze zmianą pliku „bat” i instalacją oprogramowania Java 64-bit oraz dodatkowo została
zamieszczona do pobrania nowa wersja Javy w wersji 64-bit.
W związku z powyższym w terminie do 31 lipca 2021 będą realizowane przez administratorów
wojewódzkich (dotyczy dyspozytorni medycznych będącej w strukturach Urzędu Wojewódzkiego oraz
stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego) oraz administratorów
dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (dotyczy dyspozytorni medycznych będących
w strukturach dysponenta) prace polegające na instalacji na stacjach dostępowych pracujących na
systemie Windows w wersji 64-bit oprogramowania Java 7.0 64-bit.

23. Otworzenie oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę urządzeń sieciowych na
potrzeby SWD PRM
W dniu 25 czerwca 2021 r. otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy do zapytania ofertowego na
dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby SWD PRM.
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Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:

1) switch 24 porty – 2 szt.;
2) switch 48 porty – 4 szt.
Celem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych do rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 4 firm:

1)
2)
3)
4)

BIT Spółka Akcyjna – 129 602,64 zł
COMTEL Import-Eksport – 146 000,00 zł
Infomex Sp. z o. o. – 155 080,86 zł
NTT Poland Sp. z o. o. – 117 342,00 zł

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 124 917,00 złotych. Trwa weryfikacja ofert.
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania jest dostępna na stronie internetowej
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

24. Przypominamy o obowiązku wgrania przez dysponentów ZRM w Module
Administratora SWD PRM certyfikatów podmiotu leczniczego TLS.P12 oraz
WSS.P12 na potrzeby realizacji sprawozdawczości do SIM
W związku z rozwojem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM) w zakresie integracji z Systemem Informacji Medycznej (SIM), przypominamy
o konieczności przejścia procesu certyfikacji podmiotu w systemie P1 przez każdy podmiot leczniczy
wytwarzający dokumentację medyczną będący dysponentem zespołów ratownictwa medycznego
i korzystający z SWD PRM.
Szczegółowy opis procesu certyfikacji w systemie P1 podmiotu leczniczego wytwarzającego
dokumentacją medyczną przekazywaną do repozytorium EDM znajduje się w specjalnej w tym celu
przygotowanej instrukcji przez CEZ, który jest administratorem systemu SIM.
Proces certyfikacji kończy się wydaniem przez Centrum e-Zdrowie unikatowych dla każdego podmiotu
certyfikatów TLS.P12 i WSS.P12, a ponadto stanowi podstawę realizacji pierwszego etapu integracji
SWD PRM z SIM.
W ramach udostępnionego w środowisku produkcyjnym etapu 1 RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM
– Przesyłanie dokumentacji medycznej do SIM, został zaimplementowany mechanizm umożliwiających
wgranie ww. certyfikatów do SWD PRM przez administratorów lokalnych.
Sposób postępowania mający na celu wgranie ww. certyfikatów do SWD PRM przez administratorów
lokalnych został opisany w dokumencie pn.: „KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł
Administratora”. Dokument ten jest dostępny w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci
OST 112) oraz na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM.
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Na dzień 23 czerwca 2021 roku na 230 dysponentów zespołów ratownictwa medycznego 130 dopełniło
obowiązku wgrania ww. certyfikatów. Przypominamy, że w przypadku braku realizacji ww. czynności,
niemożliwe będzie sprawozdawanie danych dokumentacji medycznej (danego podmiotu) z SWD PRM
do SIM, począwszy od dnia 1 lipca 2021 r.
W przypadku dodatkowych pytań w zakresie:

1) procesu certyfikacji podmiotu w systemie P1 (uzyskiwania certyfikatów), proszę
o kontakt z działem pomocy P1 CeZ pod numerem telefonu 19 457, adresem e-mail –
e-recepta@cez.gov.pl, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie
https://p1pomoc.cez.gov.pl/;
2) procesu wgrywania certyfikatów do SWD PRM, proszę o kontakt z Centrum
Technicznym SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego poprzez aplikację Helpdesk.

25. Zakończenie prac w architekturze HCI w POK i ZOK w zakresie realizacji integracji
SDN z Vmware
Zakończyliśmy prace serwisowe w architekturze HCI w obrębie infrastruktury Podstawowego Ośrodka
Krajowego i Zapasowego Ośrodka Krajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
Jest to kolejny etap prac związany z realizacją integracji SDN z VMware. W tym etapie został
uruchomiony mechanizm dystrybucji VxLAN w ramach środowiska VMware.
Po wdrożeniu ww. integracji sieci zaprogramowane w fabryce IP na rozwiązaniu ACI zostały uwolnione
poprzez integracje ave do distribution switch na wirtualizatorze.
W ramach prac zostały także wydzielone tzw. sieci OOB (zarządzające).
Ww. prace nie wpłynęły na dostępność SWD PRM i podsystemy współpracujące.

26. Zakończenie uzgodnień i prace nad scenariuszami testowymi do rozbudowywanego
Modułu Administratora w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0
Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego a tym
samym prace nad projektem scenariuszy testowych do rozbudowywanego w tym roku Modułu
Administratora. Zadanie jest realizowane w ramach projektu SWD PRM 2.0
Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku
testowym SWD PRM nowej rozbudowanej wersji Modułu Administratora. W ramach testów
sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu.
Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień było
przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności
przez użytkowników końcowych.
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Projekt scenariuszy testowych w wersji uzgodnionej został dołączony na końcu artykułu.
W ramach rozbudowy Modułu Administratora zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności
i zmiany:
wprowadzenie możliwości zdefiniowania dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

1) wprowadzenie uprawnień systemowy i ról na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM;
2) modyfikacja formatek pod kątem zmian opisanych w PT Modułu Administratora,
3) utworzenie lub udostępnienie słowników na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM;
4) wprowadzenie parametrów systemowych na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM.
Pełen zakres zmian realizowanych przez Wykonawcę w Module Administratora został opisany
w Projekcie Technicznym.

27. Przekazanie do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariusze testowe do
rozbudowywanego Modułu ZRM w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do
wersji 2.0
W dniu 29 czerwca 2021 roku, przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego projekt scenariuszy testowych do scenariusze testowe do
rozbudowywanego w tym roku Modułu ZRM. Zadanie jest realizowane w ramach projektu SWD PRM
2.0
Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku
testowym SWD PRM nowej rozbudowanej wersji Modułu ZRM. W ramach testów sprawdzane będą
funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu.
Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest
przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności
przez użytkowników końcowych.
W ramach rozbudowy Modułu ZRM zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności i zmiany:

1) dostęp do modyfikacji dokumentacji medycznej przez kierownika ZRM;
2) współdzielenie danych wypełnianych przez kierownika ZRM między dokumentacją
medyczną wewnątrz aplikacji;
3) dodania innych dokumentów do KMCR m. in. Karty chorób zakaźnych, „Niebieską
kartę”, Kartę przymusu bezpośredniego;
4) wprowadzenie wartości granicznych niektórych parametrów np. częstość oddechów –
0-99 oddechów/min, ciśnienie tętnicze – 0-300/0-300 mmHg itp.;
5) optymalizacja algorytmów zamykania dokumentacji medycznej;
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6) dostęp do historycznych danych pacjenta;
7) wprowadzenie listy wyboru zawierającej postępowanie z pacjentem w przypadku
zaznaczenia przycisku „pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy”;
8) optymalizacja pracy kierowników ZRM poprzez wprowadzenie nowych notyfikacji
i powiadomień np. ponaglenie o konieczności zamknięcia KZW;
9) wprowadzenie zapotrzebowania na dodatkowe służby przez ZRM.
Pełen zakres zmian realizowanych przez Wykonawcę w Module ZRM został opisany w Projekcie
Technicznym.

28. XIII posiedzenie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM
W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyło się XIII posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Głównymi tematami XIII posiedzenia było:

1) omówienie realizacji wdrożenia funkcjonalności radiowych w aplikacji DGT DCA
wraz z planem wdrożenia;
2) prezentacja projektu nowego wyglądu okna głównego aplikacji DGT DCA dla nowych,
dużych Konsol Dyspozytorskich;
3) prezentacja wstępnego harmonogramu wdrażania produktów projektu rozbudowy SWD
PRM do wersji 2.0;
4) omówienie etapu realizacji RFC;
5) omówienie wyników pracy roboczego zespołu ds. opracowania nowej wersji
dokumentów do zastępowalności w dyspozytorni medycznej oraz procedur awaryjnych.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się
w formie wideokonferencji.
Termin kolejnego posiedzenie Rady ds. SWD PRM ustalono na 14 września 2021 r.

29. Udostępnienie w środowisku produkcyjnym Modułu Raportowego SWD PRM
nowych raportów predefiniowane: raporty ZRM, raporty kadrowe
W dniu 30 czerwca 2021 r. udostępniliśmy w Module Raportowym Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictw Medycznego (SWD PRM) nowe raporty predefiniowane.
W związku z rozwojem Modułu Raportowego (SWD PRM) zostały udostępnione dwa nowe katalogi
raportów predefiniowanych: raporty ZRM, raporty kadrowe.
W skład poszczególnych katalogów wchodzą następujące raporty predefiniowane:
Raporty ZRM:

1) Raport 1 – Liczba interwencji ZRM w przedziale czasowym,
2) Raport 2 – Wyjazdy ZRM w przedziałach czasowych,
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3) Raport 3 – Stan techniczny pojazdów ratownictwa medycznego,
4) Raport 4 – PCZK,
5) Raport 5 – CZK MZ,
6) Raport 6 – ZRM 4a,
7) Raport 7 – ZRM 4b,
8) Raport 8 – ZRM 5,
9) Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP przez ZRM,
10) Raport 10 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja A,
11) Raport 11 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja B,
12) Raport 12 – Czasy dotarcia zespołów ratownictwa medycznego wersja C,
13) Raport 13 – CZK MZ wypadki.
Raporty kadrowe:

1) Raport 1 – Lista obecności
Powyższe raporty zostały dostosowane do nowej wersji Modułu Raportowego, oraz stanowią element
prac związanych z przebudową sposobu generowania raportów predefiniowanych w Module
Raportowym. Wszystkie nowe raporty uzyskały akceptację Departamentu Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia.
W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu
Wspólne/SWD PRM został zamieszczony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-14
Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.0. Udostępniona wersja dokumentu
zawiera zmiany związane z udostępnieniem ww. raportów.
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