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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 1727 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 64 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 5144 (średnio: 2.98
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM
1.

05.07.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.65 na środowisku SZK

2.

Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS
08.07.2021 w wersji 45.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.5 na środowisku
TEST

3.

09.07.2021

4.

Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS
13.07.2021 w wersji 45.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.6 na środowisku
TEST

5.

13.07.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.67 na środowisku SZK

6.

Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS
14.07.2021 w wersji 45.7 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 45.7 na środowisku
TEST

7.

14.07.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.68 na środowisku SZK

8.

15.07.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.69 na środowisku SZK

9.

19.07.2021

Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 44.67 na
środowisku SZK

Instalacja Modułów Dyspozytora w wersji 44.69 oraz Analityka, Administratora,
ZRM i ZRM MS w wersji 44.67 na środowisku PROD2

Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS
10. 20.07.2021 w wersji 46.0 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.0 na środowisku
TEST
11. 23.07.2021

Utworzenie dodatkowych indeksów na bazie danych Oracle na środowisku
PROD2

12. 28.07.2021

Instalacja Modułu Analityka i Administratora w wersji 44.70
oprogramowania serwerowego w wersji 44.70 na środowisku SZK
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oraz

Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 44.65
Moduł Dyspozytora:
1) dodano poprawkę rozwiązującą problem błędnego wykrywania 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) dodano poprawkę polegającą na zabezpieczaniu kolejności wykonywania wątków JavyFX
zabezpieczających sytuacje zawieszania się aplikacji i wyczyszczenia danych w zgłoszeniu.

Wersja 44.67
Moduł Administratora:
dodano poprawkę optymalizującą sposób otwierania list w Module Administratora, polegającą na
ładowaniu danych w tle. Zmodyfikowane zostały następujące listy:
a) Rejonów operacyjnych,
b) Pojazdów, ZRM,
c) Terminali mobilnych,
d) Stanowisk ZRM,
e) Stanowisk dyspozytorskich,
f) Stanowisk innych,
g) Podmiotów,
h) Dyspozytorni,
i)

Miejsc stacjonowania,

j)

Listy GPS,

k) Konsol Dyspozytorskich,
l)

Umów APN,

m) Pozwoleń radiowych,
n) Obszarów działania,
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o) Umów radiowych,
p) Kart SIM,
q) Radiotelefonów,
r) Zakresów systemów radiowych,
s) Modemów LTE,
t)

Zestawów słuchawkowych,

u) Telefonów,
v) Kategorii zgłoszeń,
w) Obszarów dysponowania,
x) Komponentów systemowych.

Moduł Analityka:
1) wprowadzono poprawkę polegającą na generowaniu identyfikatora dla NN pacjenta
z zagranicy;
2) poprawiono funkcjonalność przepisywania w zaleceniach kierownika informacji o Pacjencie;
3) wprowadzono modyfikację wydruku KMCR w postaci uzupełnienia dla pacjenta NN nazwiska
i imienia, w sytuacji kiedy zostały podane;
4) dostosowano formatkę KMCR - zmieniony układ sekcji Dane Pacjenta zgodnie z ustalonym
wzorcem.

Moduł ZRM i ZRM MS:
1) zoptymalizowano funkcjonalność czyszczenia identyfikatora pacjenta po odznaczeniu
przycisku NN dla kart KMCR sprzed SIM;
2) wprowadzono poprawkę polegającą na generowaniu identyfikatora dla NN pacjenta
z zagranicy;
3) poprawiono funkcjonalność przepisywania w zaleceniach kierownika informacji o Pacjencie;
4) dodano w KMCR w zaleceniach w sekcji IV (Postępowanie z pacjentem) imienia oraz
nazwiska w polu „Przedstawiciel ustawowy – dane matki”.
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Wersja 44.68
Moduł Dyspozytora:
Dodano poprawkę polegającą na dodaniu przejścia zdarzenia w status „Wywiad” po odtworzeniu
formatki zdarzenia ze statusem „Nowe”.

Wersja 44.69
Moduł Dyspozytora:
1) wprowadzono poprawkę polegającą na modyfikacji mechanizmu zamykania aplikacji i
uruchomiania jej ponownie po wylogowaniu użytkownika;
2) dodano poprawkę polegającą na wyrównaniu przycisków „Przyjmij” i „Odrzuć” w Module
Dyspozytora przy rozdzielczości 125%;
3) wprowadzono modyfikację wydruku KMCR w postaci uzupełnienia dla pacjenta NN nazwiska
i imienia, w sytuacji kiedy zostały podane;
4) dodano poprawkę polegającą na dodaniu przejścia zdarzenia w status „Wywiad” po
odtworzeniu formatki zdarzenia ze statusem „Nowe”;
5) dodano poprawkę polegającą na odblokowania przycisku „Obsługuj” w wypadku, gdy na liście
zdarzeń znajduje się zgłoszenie z wiadomością SMS bez przypisanego dyspozytora
obsługującego.

Wersja 44.70
Moduł Administratora:
1) dodano poprawkę polegającą na wprowadzeniu daty aktywacji przy imporcie kart SIM z CSV
- poprawka zrealizowana w ramach zgłoszenia;
2) dodano poprawkę naprawiającą funkcjonalność dodawania tabletu - poprawka zrealizowana
w ramach zgłoszenia.

Moduł Analityka:
Dodano poprawkę optymalizującą poprawne działanie modułu - poprawka zrealizowana w ramach
zgłoszenia.

Oprogramowanie serwerowe 44.70:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.
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Wersja 45.5
Moduł Analityka:
1) w podglądzie formatki KMCR dodano:
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”;
2) usunięto błąd w Module Analityka przy generowaniu id dla pacjentów NN i NW;
3) dokonano poprawy stylistycznej przycisku wyboru płci;
4) poprawiono błąd umożliwiający edycję KMCR przez Analityka KCMRM, zablokowanie
przycisku edycji KMCR;
5) poprawiono błąd, który występował przy próbie edycji KZW, wcześniej zamkniętej przez
analityka KCMRM - poprawka zrealizowana w ramach zgłoszenia;
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 czasu
udostępnienia integracji ze strony CeZ);
8) dodano blokadę wyświetlania komunikatów o nie wysłanych dokumentach dla analityków
i blokadę karty sim dla analityków innych niż KCMRM.

Moduł Administratora:
Dodano parametr systemowy określający datę wprowadzenie integracji z SIM (P1).

Moduł Dyspozytora:
1) wprowadzano poprawę blokowania przycisku „Wyjazd do zdarzenia”, gdy ZRM zostanie
zadysponowany do pilniejszego zgłoszenia;
2) usunięto błąd przy obsłudze nowych identyfikatorów pacjenta w KMCR;
3) wprowadzono poprawkę polegającą na dodaniu informacji dla użytkowników o zmianach
w słowniku kategorii CPR;
4) poprawiono błąd związany z możliwością wybrania nieaktywnej kategorii ze słownika
powodów wezwań SICPR.
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Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) dodano mechanizm kompletujący dane przygotowane do wysyłki do systemu SIM (P1);
2) dodano walidację na poprawność pola PESEL oraz PESEL Przedstawiciela ustawowego;
3) 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;
4) dla pacjenta „NN” pozostawiono wymagalność dla pola „Wiek” z pominięciem pola „Data
urodzenia”. W przypadku braku danych Kierownik ZRM wpisuje przypuszczalny wiek
pacjenta;
5) usunięto pojawianie się klawiatury na zablokowanym polu „Identyfikator pacjenta”;
6) dodano odrębny komunikat w sytuacji braku imienia lub nazwiska przy wprowadzonym
numerze PESEL;
7) 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;
8) wprowadzono zmianę prezentacji 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>”;
9) wprowadzono walidację na typ dokumentu w przypadku wypełnienia pola „Numer
dokumentu” (błąd występujący w starszych wersjach aplikacji);
10) dokonano podziału komunikatu walidacji wiek/płeć pacjenta na dwa oddzielne komunikaty;
11) zmieniono sposób walidacji numeru PESEL przez dodanie sprawdzenia czy data urodzenia
wyciągnięta z PESEL nie jest w przyszłości;
12) dokonano podziału komunikatu walidacji imię/nazwisko pacjenta na dwa oddzielne
komunikaty;
13) poprawiono generowanie identyfikatorów dla pacjentów NN i NW - niewykorzystane
identyfikatory wracają do puli;
14) poprawiono walidację numeru PESEL;
15) poprawiono komunikaty błędów;
16) poprawiono możliwość edycji starszych KMCR ustalanych na podstawie parametru
systemowego;
17) poprawiono wykorzystywanie wolnych identyfikatorów dla pacjentów NN i NW;
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18) wprowadzono podział sposobu walidacji danych KMCR na okres przed i po wprowadzeniu
integracji z systemem SIM (P1).

Oprogramowanie serwerowe 45.5:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 45.6
Moduł Dyspozytora:
1) poprawiono mechanizm w sytuacji, gdy ZRM ma status „W szpitalu” i dyspozytor medyczny
ręcznie zmieni mu status na „Przekazanie pacjenta” - czas który jest wpisywany w karcie
zlecenia wyjazdu będzie również wpisywany w KMCR;
2) przesunięto status „Przekazanie pacjenta” pomiędzy statusy „W szpitalu” a „Powrót do bazy”
– zgodnie z chronologią pozostałych statusów.

Moduł Analityka:
Dokonano przesunięcia statusu „Przekazanie pacjenta” pomiędzy statusy „W szpitalu” a „Powrót do
bazy” – zgodnie z chronologią pozostałych statusów.

Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:
1) zablokowano możliwość edycji czasu przekazania pacjenta poprzez przycisk „Czas bieżący”
po użyciu przycisku „Przywróć poprzedni status” ze statusu „Przekazanie pacjenta” cofając
do „W szpitalu”;
2) poprawiono działanie przycisku „Odblokuj edycję czasu”, aby po odblokowaniu edycji czasu
był wyszarzany i niedostępny;
3) poprawiono nieprawidłową chronologię dokumentów - dokumenty nowsze znajdywały się za
starszymi;
4) dodano brakujące słowo „jest” oraz poprawiono ujęcie w cudzysłowu słowa „zadysponowany”
w zdaniu „Brak możliwości cofnięcia statusu gdy ZRM jest w statusie „Zadysponowany”;
5) dokonano przesunięcie statusu „Przekazanie pacjenta” pomiędzy statusy „W szpitalu”
a „Powrót do bazy” – zgodnie z chronologią pozostałych statusów.
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Oprogramowanie serwerowe 45.6:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 45.7
Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:
Usunięto zbędną etykietę informującą o braku możliwości cofnięcia statusu w formatce Status ZRM
w Module ZRM.

Wyrównanie zmian z poprawkami z wersji 44.67:
Moduł Administratora:
1) dodano poprawkę optymalizującą sposób otwierania list w Module Administratora, polegającą
na ładowaniu danych w tle. Zmodyfikowane zostały następujące listy:
a) Rejonów operacyjnych,
b) Pojazdów, ZRM,
c) Terminali mobilnych,
d) Stanowisk ZRM,
e) Stanowisk dyspozytorskich,
f) Stanowisk innych,
g) Podmiotów,
h) Dyspozytorni,
i)

Miejsc stacjonowania,

j)

Listy GPS,

k) Konsol Dyspozytorskich,
l)

Umów APN,

m) Pozwoleń radiowych,
n) Obszarów działania,
o) Umów radiowych,
p) Kart SIM,
q) Radiotelefonów,
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r) Zakresów systemów radiowych,
s) Modemów LTE,
t)

Zestawów słuchawkowych,

u) Telefonów,
v) Kategorii zgłoszeń,
w) Obszarów dysponowania,
x) Komponentów systemowych.

Moduł Analityka:
1) wprowadzono poprawkę polegającą na generowaniu identyfikatora dla NN pacjenta
z zagranicy;
2) poprawiono funkcjonalność przepisywania w zaleceniach kierownika informacji o pacjencie;
3) wprowadzono modyfikację wydruku KMCR w postaci uzupełnienia dla pacjenta NN nazwiska
i imienia, w sytuacji kiedy zostały podane;
4) dostosowano formatkę KMCR - zmieniony układ sekcji „Dane Pacjenta” zgodnie z ustalonym
wzorcem.

Moduł ZRM i ZRM MS:
1) zoptymalizowano funkcjonalność czyszczenia identyfikatora pacjenta po odznaczeniu
przycisku NN dla kart KMCR sprzed SIM;
2) wprowadzono poprawkę polegającą na generowaniu identyfikatora dla NN pacjenta
z zagranicy;
3) poprawiono funkcjonalność przepisywania w zaleceniach kierownika informacji o pacjencie;
4) dodano w KMCR w zaleceniach w sekcji IV „Postępowanie z pacjentem” imienia oraz
nazwiska w polu "Przedstawiciel ustawowy – dane matki".

Oprogramowanie serwerowe 45.7:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.
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Wersja 46.0
Moduł Dyspozytora:
1) dodano optymalizację funkcjonalności przełączania na przerwę podczas nieaktywności
w formatce zdarzenia, polegającą na uzależnieniu działania od statusu suwaka „przyjmujący”;
2) zmodyfikowano komunikaty w sekcji "Wywiad medyczny" dotyczącą informacji o sposobie
oddychania przez pacjenta.
Moduł Analityka:
Dodano możliwość edycji danych w zakresie wykonanych testów antygenowych SarsCoV-2 przez
użytkowników z uprawnieniem analityk dysponenta.

Moduł Administratora:
Na formatce „Miejsce stacjonowania” dodano pole „Ulica dla PZŁ” umożliwiające wprowadzenie
nazwy ulicy składającej się z maksymalnie 21 znaków.

Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:
Dodano pola zawierające sekundy w poniższych miejscach:
1) pole „Przyjęcie wezwania”;
2) pole „Data i czas przekazania zlecenia do ZRM”;
3) pole „Czas wyjazdu ZRM”;
4) pole „Czas przybycia na miejsce zdarzenia”;
5) pole „Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/Innym”;
6) pole „Czas powrotu do miejsca wyczek. / zak. zlec.”;
7) pole „Stwierdzenie zgonu / odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych”.

Oprogramowanie serwerowe 46.0:
Wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.
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RFC – wstępne zlecenia
brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
brak
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Incydenty Serwisowe
W terminie od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. odnotowano 3 incydenty serwisowe
związane z działaniem systemu SWD PRM.

1) Incydent Serwisowy z dnia 1 lipca 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 1 lipca 2021 r. od godziny 10:23 do godziny 14:40.
W związku z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzonych zostało
7 zgłoszeń:
a) KCMRM# 2242453 - Awaria aplikacji dyspozytora,
b) KCMRM# 2242460 GABOS: Problemy z aplikacją dyspozytora,
c) KCMRM# 2242460 GABOS: Awaria Aplikacji Dyspozytora,
d) KCMRM# 2242472 Spowolnienie aplikacji dyspozytora,
e) KCMRM# 2242480 GABOS: Problemy z systemem na dyspozytorni,
f) KCMRM# 2242479GABOS: Problem w DM,
g) KCMRM# 2242474 GABOS: Brak możliwości zalogowania się do MDYS.
W trakcie trwania incydentu występowały następujące niedogodności:
a) spowolnienie działania stanowisk dyspozytorskich,
b) przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w stan offline.
Niedogodności zgłaszały dyspozytornie medyczne w Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Opolu, Gdańsku
oraz w Gorzowie Wielkopolskim.
Po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania
systemu 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 logów serwerowych ustalono, że przyczyną problemów
było zapełnienie się puli połączeń co w konsekwencji skutkowało niedostępnością usługi serwerów
aplikacyjnych. Około godziny 14:40 wszystkie niedogodności związane ze spowolnieniem działania
stanowisk dyspozytorskich i przechodzeniem ich w stan offline ustąpiły. Dodatkowo o godzinie 15:23
otrzymano informację z dyspozytorni medycznych, które zgłaszały problemy, że system działa
prawidłowo.
Bezpośrednią przyczyną wystąpienia incydentu było zapełnienie się puli połączeń, a w rezultacie
niedostępność usługi serwerów aplikacyjnych. Na podstawie nietypowego zachowania systemu oraz
analizy logów wykonana została rekonfiguracja jednego z parametrów aplikacji Wildfly: <strict-max-
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pool name="slsb-strict-max-pool" max-pool-size="30" instance-acquisition-timeout="5" instanceacquisition-timeout-unit="MINUTES"/>. Wartość została zmieniona z 20 na 30 w celu próby
zabezpieczenia reakcji serwerów aplikacyjnych na występujące niedogodności.

2) Incydent Serwisowy z dnia 3 lipca 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 3 lipca 2021 r. od godziny 20:05 do godziny 23:20.
W związku z wystąpieniem Incydentu Serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały dwa
zgłoszenia:

a) KCMRM# 2242585,
b) KCMRM# 2242588.
W trakcie trwania incydentu występowały niedogodności związane z nieaktualizowaniem się statusów
ZRM w Module Dyspozytora.
Niedogodności zgłaszały dyspozytornie medyczne w Bielsko-Białej i Warszawie.
Po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały, przez inżynierów GABOS Software, czynności polegające na
sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Sprawdzono poprawność działania serwerów
aplikacyjnych oraz przystąpiono do analizy logów aplikacji oraz serwerowych.
Analiza logów aplikacji ZRM wykazała, że pojawił się problem z brakiem synchronizacji czasów
pomiędzy aplikacją ZRM na tablecie a serwerem aplikacyjnym: „ERROR - [Thread-13]; [OFFLINE];
Wykryto różnicę czasu lokalnego i serwera (36.366 sekund)”.
Po zaobserwowaniu tego typu wpisów w logach, przystąpiono do weryfikacji czasów serwerów
aplikacyjnych co potwierdziło, że serwery vm-pp2-app-3, vm-pp2-app-6, vm-pp2-app-12 mają
nieprawidłowy czas.
Poprawiono czasy serwerów aplikacyjnych używając polecenia „ntpdate -u 10.45.136.103 na serwerach
aplikacyjnych: vm-pp2-app-3, vm-pp2-app-6 oraz vm-pp2-app-12 spowodowane zmianą konfiguracji
w środowisku wirtualizatora POK.
W celu zapobiegnięciu wystąpienia incydentu w przyszłości wprowadzono dodatkowy monitoring pod
kątem poprawnej synchronizacji czasów serwerów aplikacyjnych, Zmiana konfiguracji klienta ntp
w celu synchronizacji bezpośredniej z adresami 10.45.137.1 oraz 10.45.147.1. Dodanie dodatkowego
logowania klienta ntp w pliku /var/log/ntp.log
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3) Incydent Serwisowy z dnia 33 lipca 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 22 lipca 2021 r. od godziny 10:36 do godziny 12:16.
W związku z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostało zgłoszenie
KCMRM# 2243912 – „OFF line aplikacja dyspozytora”.
W trakcie trwania incydentu nastąpiło przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w stan offline.
Niedogodności zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.
Około godziny 10:36 inżynierowie wsparcia Gabos otrzymali informacje drogą telefoniczną, że
dyspozytornie medyczne zgłaszają problem z przechodzeniem aplikacji w stan offline. Niezwłocznie po
przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania
systemu SWD PRM.
Sprawdzono poprawność działania serwerów aplikacyjnych w narzędziu do monitoringu Zabbix, gdzie
zaobserwowano losowo pojawiające się na poszczególnych serwerach aplikacyjnych komunikaty
o przechodzeniu w stan offline. Niezwłocznie przystąpiono do procedury restartu serwerów
aplikacyjnych, która nie przyniosła rezultatów. Około godziny 10:41 wykonano telefon do Centrum
Technicznego SWD PRM z podejrzeniami, problemów sieciowych po stronie OST i wystosowano
prośbę o ich weryfikacje. W odpowiedzi otrzymano informację o trwającej awarii sieci OST.
O godzinie 11:11 Inżynier wsparcia Centrum Technicznego SWD PRM poinformował, że problemy
sieciowe zostały rozwiązane oraz poprosił o sprawdzanie działania serwerów aplikacyjnych. Wykonany
został kolejny restart pojedynczych serwerów aplikacyjnych POK i ZOK, jednak po jego wykonaniu
serwery nadal pozostawały w trybie offline. Połączenia serwerów aplikacyjnych, jak się później okazało
odwołujące się do tabeli karta_mcr były blokowane.
O godzinie 11:43 za pomocą komunikatora Webbex zorganizowane zostało spotkanie pracowników
LPR oraz Gabos, gdzie poruszony został temat ewentualnych przyczyn powstania awarii i podjęcia jak
najszybszych czynności celem jej usunięcia. Na podstawie analizy logów aplikacji oraz serwerowych,
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości po stronie systemu SWD PRM, a wskazano na problem
połączenia się serwerów aplikacyjnych do bazy danych oraz ustalono, że należy wykonać restart bazy
danych.
W związku z planowanych restartem bazy danych, około godziny 12:04 wyłączone zostały grupy
serwerów aplikacyjnych na POK oraz na ZOK.
Następnie po stronie Centrum Technicznego SWD PRM został wykonana procedura restartu instancji
SWDPROD2 bazy danych Oracle.
Po wykonanym restarcie, na prośbę administratora bazy danych około godziny 12:15, włączono grupę
serwerów aplikacyjnych na ZOK, a następnie grupę serwerów aplikacyjnych na POK.
Zaobserwowano prawidłową pracę wszystkich serwerów aplikacyjnych na obydwu ośrodkach POK
i ZOK. Również w tym samym czasie Centrum Techniczne SWD PRM zaczęło otrzymywać informację
od dyspozytorni medycznych z całego kraju, że problemy ze statusem offline ustąpiły i aplikacje wróciły
do działania.
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Przejście stanowisk w tryb offline związane było z awarią sieci OST112, a w konsekwencji
z niedostępnością usług serwerów aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo podłączyć się do bazy
danych Oracle, ponieważ połączenia do niej były odrzucane. Przy próbie restartu usług serwerów
aplikacyjnych odłączane są wszystkie sesje podłączone do bazy danych i przy próbie ich ponownego
połączenia do bazy danych było to niemożliwe. Połączenia były w dalszym ciągu odrzucane. Pomógł
dopiero restart instancji bazy danych SWDPROD2.
W celu zapobiegnięcia wystąpieniu incydentu w przyszłości utworzono mechanizm monitorujący
serwer bazy danych, który wykrywałby nieprawidłowości związanych z blokowaniem się sesji na
tabelach, umożliwiłby szybką reakcję i odblokowanie dostępu do bazy danych.
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Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
W okresie od 1 do 31 lipca 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, z późn. zm.).

2. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na dostawę urządzeń
sieciowych na potrzeby SWD PRM
Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na dostawę urządzeń sieciowych na
potrzeby SWD PRM. Zamawiający na podstawie kryterium oceny ofert: cena – ranga 60/100, termin
realizacji – ranga 40/100, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: NTT Poland
Sp. z o. o., za cenę 117 342,00 zł brutto.
W dniu 25 czerwca 2021 r. otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy do zapytania ofertowego na
dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby SWD PRM.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:

a) switch 24 porty – 2 szt.,
b) 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:

a)
b)
c)
d)

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.

3. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.:
Infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa”

„Rozbudowa

i

modernizacja

W dniu 1 lipca 2021 r. otworzyliśmy oferty w postępowaniu 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.
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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:

a) 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,
b) 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,
c) nowe taśmy HPE LTO-6 do posiadanych bibliotek MSL6480.
W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 2 firm:

a) DECSOFT S. A. – 233 700,00 złotych,
b) INFOMEX Sp. z o. o. – 304 583,67 złotych.

4. Dokonaliśmy rekonfiguracji aplikacji Wildfly na serwerach aplikacyjnych w POK i
ZOK SWD PRM
W związku z wczorajszym zjawiskiem spowolnienia w pracy aplikacji Dyspozytora, który występował
okresowo na części stanowisk dostępowych w następstwie udostępnienia nowej wersji Modułu
Dyspozytora (44.64), po dokonaniu analizy logów z serwerów aplikacyjnych oraz stacji dostępowych
zostały zrealizowane prace administracyjne. Prace te polegały na rekonfiguracji parametru <strict-maxpool name=”slsb-strict-max-pool” max-pool-size=” w aplikacji Wildfly na wszystkich serwerach
aplikacyjnych zlokalizowanych w Podstawowym Ośrodku Krajowym (POK) i Zapasowym Ośrodku
Krajowym (ZOK) Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM). Prace były realizowane serwer po serwerze celem zapewnienia pełnej dostępności do
usług dla użytkowników.
Zrealizowane prace mają na celu zabezpieczenie reakcji serwerów aplikacyjnych, skutkującej
spowolnieniem w pracy Modułu Dyspozytora.
Aplikacja Wildfly jest umiejscowiona pomiędzy oprogramowaniem serwerowym a bazą danych i jest
odpowiedzialny za komunikację pomiędzy SWD PRM a bazą danych.
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WildFly to serwer aplikacji rozwijany obecnie przez Red Hat, stworzony natomiast przez JBoss i pod
taką nazwą pierwotnie rozwijany (nazwa została zmieniona na WildFly w listopadzie 2014 r.). Pierwsza
wersja pojawiła się w 1999 r. i została napisana w środowisku Java. Od samego początku WildFly
posiada otwarty kod źródłowy (open source).

5. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja
użytkownika – Aplikacja DGT DCA” – wersja 3.2 (unistatusy, aktualizacja DGT DCA
i łączność radiowa)
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), w środowisku produkcyjnym Ośrodków
Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM będą przeprowadzane prace aktualizacyjne oprogramowania
komponentów PZŁ SWD PRM.
W związku z powyższym zmianie uległa Instrukcja użytkownika aplikacji DGT DCA. Nowa wersja
elektroniczna dokumentu „KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika – Aplikacja DGT DCA
(wersja 3.2)” zawierające zmiany wynikające z nowych wersji oprogramowania PZŁ SWD PRM została
zamieszczona w repozytorium Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (dostęp wyłącznie z sieci OST 112).
Przygotowana wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności związane z wdrożeniem obsługi
łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM oraz nowe funkcjonalności i modyfikacje już istniejących
związanych z obsługą łączności telefonicznej.
W zakresie nowych i widocznych dla użytkowników elementów aplikacji DGT DCA to dwie nowe
funkcjonalności w części telefonicznej Systemu:

a) dodanie globalnych unistatusów, które pozwolą na widoczność znaczników kafli dla
poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych w innych dyspozytorniach
medycznych w zakładce “Dyspozytornie Medyczne“,
b) dodanie mechanizmu aktualizacji oraz konfiguracji aplikacji DGT DCA z poziomu
użytkownika.
Dodatkowo w części radiowej po dokonaniu konfiguracji PZŁ SWD PRM dla danej dyspozytorni
medycznej będą dostępne również funkcjonalności z obszaru łączności radiowej. Pierwsi użytkownicy,
którzy skorzystają z tych funkcjonalności to dyspozytorzy medyczni z dyspozytorni medycznej
w Krakowie, którzy w końcu lata będą uczestniczyć w realizacji pilotażu integracji łączności radiowej
z terenu woj. małopolskiego z PZŁ SWD PRM.
Pierwsze wdrożenia nowych funkcjonalności będą realizowane w nocy z 5 na 6 lipca 2021 r. w Ośrodku
Regionalnym w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu. Po okresie stabilizacji i obserwacji pracy PZŁ
SWD PRM nowe wersje komponentów zostaną udostępnione w pozostałych OR PZŁ SWD PRM.

6. Rozpoczęliśmy testy akceptacyjne rozbudowywanego Modułu Administratora
w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0
W siedzibie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego rozpoczęliśmy testy
akceptacyjne rozbudowywanego Modułu Administratora w ramach projektu rozbudowy Systemu
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Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do wersji
2.0 realizowanego przez Wykonawcę umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych
i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM)” firmę Gabos Software sp. z o. o.
Przygotowane wcześniej i uzgodnione z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego scenariusze testowe dla rozbudowywanego Modułu
Administratora są wykorzystywane do realizacji testów scenariuszowych w środowisku testowym.
W ramach Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Administratora sprawdzane są
funkcjonalności zdefiniowane dla tego Modułu w OPZ i Projekcie Technicznym. Testy scenariuszowe
zrealizowane są w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów Akceptacyjnych. Wyniki
poszczególnych testów będą odnotowywane w Matrycy Wyników Testów.
Scenariusze testowe zawierają:

a) identyfikator scenariusza,
b) mapowanie scenariusza na Wymaganie lub opisany w Projekcie Technicznym Sposób
realizacji wymagania, którego wykonanie jest weryfikowane tym scenariuszem,
c) cel testu – opis funkcjonalności, której poprawność ma weryfikować test,
d) warunki wstępne – warunki niezbędne przed wykonaniem scenariusza,
e) opis przebiegu testu – wypunktowana lista czynności, jakie kolejno należy wykonać,
f) oczekiwany efekt – oczekiwany rezultat przejścia całego scenariusza,
g) tabelę wyników testu.
W ramach rozbudowy Modułu Administratora zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności
i zmiany:

a) wprowadzenie możliwości zdefiniowania dysponent lotniczych zespołów ratownictwa
medycznego,
b) wprowadzenie uprawnień systemowy i ról na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM,
c) modyfikacja formatek pod kątem zmian opisanych w PT Modułu Administratora,
d) utworzenie lub udostępnienie słowników na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM,
e) wprowadzenie parametrów systemowych na potrzeby nowych oraz rozbudowy
istniejących Modułów SWD PRM.

7. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu 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 lipca 2021 r. otworzyliśmy oferty, które wpłynęły do 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”.
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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.
W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy NETIA S. A. – 3 972 900,00 złotych brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 4 939 311,00 złotych. Trwa weryfikacja
oferty.
Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych:

a) kierowanie wywołań głosowych na numer alarmowy 999, realizowanych przez
abonentów mobilnych i stacjonarnych, do właściwej terytorialnie OR zgodnie
z Tablicami NKA;
b) 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.
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“.
W ramach zrealizowanych wstępnych konsultacji rynkowych udział brały 4 firmy, które wcześniej
złożyły wniosek o dopuszczenie do udziału:

a)
b)
c)
d)

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

8. Realizacja RFC 2/2021/KCMRM/SWDPRM – Implementacja dyktowania treści
w Module ZRM i LZRM – odroczona w czasie
W toku wykonanych pogłębionych prac analitycznych nad realizacją RFC 2/2021/KCMRM/SWDPRM
– Implementacja dyktowania treści w Module ZRM i LZRM, w uzgodnieniu z Departamentem
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ), prace nad implementacją funkcjonalności zawartych
w ww. RFC zostały odroczone w czasie.
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Zrealizowanie ww. RFC w oczekiwanym zakresie funkcjonalnym wymaga zaimplementowania
algorytmu lub oprogramowania realizującego „odczyt” głosu i jego transkrypcję na tekst, a następnie
wprowadzenie do odpowiednich pól formatek. Ponadto, stworzenie takich algorytmów lub
oprogramowania od podstaw jest niezwykle czasochłonne, trudne w zrealizowaniu oraz bardzo
kosztowne.
Przeprowadzona analiza wskazała również jednoznacznie na konieczność ujednolicenia wersji Java na
jakich pracują moduły SWD PRM celem ograniczenia kosztów zakupu oprogramowania przed
implementacją ww. RFC. Dodatkowo brak stałego dostępu do Internetu co w związku z eksploatacją
systemu SWD PRM w środowisku wyizolowanym (sieci OST 112) uniemożliwia skorzystanie
z rozwiązań stworzonych w najnowszych technologiach, ale dostępnych przede wszystkim jako usługa
chmurowa. Wspólnie z Departamentem Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) ustaliliśmy za
konieczne dalsze analizowanie rynku pod kątem oprogramowania spełniającego wymagania określone
w RFC.
Prace nad ww. RFC w uzgodnieniu z DB MZ zostały odsunięte do czasu zakończenia zadań
wchodzących w skład obecnie realizowanej umowy na rozbudowę SWD PRM do wersji 2.0 oraz
„przepisania” Modułu ZRM z Javy 7 na Javę 11 lub wersje wyższą. Do tego czasu zostaną zrealizowane
wstępne konsultacje rynkowe w trybie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) w celu poszukiwania najbardziej optymalnego
rozwiązania dostępnego na rynku.

9. Podpisaliśmy umowę na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby SWD PRM
Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby SWD PRM.
Wykonawcą umowy jest firma: NTT Poland Sp. z o. o., za cenę 117 342,00 zł brutto.
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących urządzeń:

a) switch 24 porty – 2 szt.,
b) switch 48 porty – 4 szt.
Celem zamówienia jest zakup urządzeń sieciowych do rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

10. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM
w OR w Gorzowie Wielkopolskim oraz OR w Poznaniu
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), w środowisku produkcyjnym Ośrodków
Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu, w nocy z 5 na 6 lipca
2021 r., udostępniliśmy nowe wersje oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM.
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Udostępniona wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności związane z wdrożeniem obsługi
łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM oraz nowe funkcjonalności i modyfikacje już istniejących
związanych z obsługą łączności telefonicznej.
Zrealizowane prace odbyły się w dwóch oknach serwisowych. Dla wymienionych OR, dyspozytornie
medyczne podczas okien serwisowych były niedostępne. Ich zadania w zakresie obsługi zgłoszeń oraz
dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przejęły dyspozytornie medyczne zastępujące,
zgodnie z tabelą zastępowalności:

a) dyspozytornia medyczna DM04-01 Gorzów Wielkopolski zastępowana była przez
DM15-01 Poznań,
b) dyspozytornia medyczna DM15-01 Poznań zastępowana była przez DM05-01 Łódź,
c) dyspozytornia medyczna DM15-02 Konin zastępowana była przez DM01-01 Wrocław.
Przeprowadzone prace swoim zakresem objęły:
Aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.327.15, w zakresie:

a) dodania mechanizmu aktualizacji aplikacji DGT DCA,
b) obsługi globalnych unistatusów (widoczność znaczników kafli dla poszczególnych
stanowisk dyspozytorów medycznych w innych DM w zakładce „Dyspozytornie
Medyczne”),
c) wprowadzenia modyfikacji w panelu ustawień audio w zakresie regulacji audio dla
radia,
d) dodania znaku “_” w oknie logowania i na klawiaturze ekranowej,
e) zablokowania możliwości odtwarzania nagrania w trakcie rozmowy dyspozytora
medycznego,
f) zabezpieczenia przed uruchomieniem dwóch instancji aplikacji DGT DCA.

Aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.547-1 w zakresie:

a) wyeliminowania problemu z brakiem statystyk i zapisów w logach od agentów po
restarcie EACD,
b) wyeliminowania problemu z przekierowywaniem połączeń z kolejki EACD do
dyspozytorni zastępujących,
c) poprawy oprogramowania EACD w zakresie odświeżania stanów.

Aktualizację oprogramowania serwera DGT-SSW do wersji 0.292-0 w zakresie:

a)
b)
c)
d)

implementacji mechanizmu synchronizacji stanu ctiserver (stan odtwarzania połączeń),
poprawy przy odtwarzaniu połączenia na kolejce,
optymalizacji czasu przełączania dla połączenia na kolejce,
poprawy w budowaniu opisu nagrania, gdy nie dochodzi do odebrania połączenia
z kolejki przez dyspozytora medycznego,
e) poprawy prezentacji osiągniętego abonenta w module zdalnym po transferze,
f) poprawy w przełączeniu połączenia i wrzuceniu na tzw. HOLD – a,
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g) poprawy ustawienia sipTrunkId dla połączeń wychodzących do innego modułu.

Aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.112.0-1 w zakresie:

a)
b)
c)
d)

implementacji mechanizmu przełączania pomiędzy serwerami bez zrywania sesji CTI,
dodania dodatkowych danych diagnostycznych w interfejsie – info status w mdiag,
odsłuchu rozmowy „live” poprzez interfejs CTI z innej Konsoli Dysozytorskiej,
dodania dodatkowych mechanizmów monitorowania kolejki żądań wychodzących do
SSW,
e) poprawki na przypadek wystąpienia asercji na przeterminowane wiadomości do SSW
w przypadku utraty komunikacji,
f) poprawki obsługi wątków w oprogramowaniu Ctiserver.

Aktualizację oprogramowania serwera DGT CC do wersji 1.0.440 w zakresie:

a) dodania mechanizmu aktualizacja aplikacji DGT DCA,
b) dodania interfejsu do konfiguracji globalnych unistatusów,
c) naprawy błędu w przypadku wyjątku skutkującego wpadaniem w części przypadków
połączeń pomimo otwartej formatki w SWD PRM,
d) dodania informacji o zalogowanych liniach SIP w danym SSW oraz aktywnych
połączeniach w danym SSW,
e) dodania historii dystrybucji FTP,
f) aktualizacji szablonów i podwzorców w projektach kafli,
g) dodania protokołu odpytującego o wersje DCA,
h) sortowania pierwszego poziomu w projekcie kafli,
i) Dashboard – dodanie elementów radiowych,
j) poprawy znajdowania zalogowanych terminal na zdalnych serwerach,
k) rozsyłania informacji do DGT DCA o wygenerowanej nowej konfiguracji również do
modułu lokalnego,
l) poprawa filtrowania zalogowanych terminali,
m) synchronizacji AD-LDAP: walidacja kluczy z adresami do LDAP,
n) synchronizacji użytkowników zabbix,
o) poprawy do szacowania w synchronizacji AD-LDAP,
p) konfiguracji Topicu i ActiveMQ dla unistatusów,
q) zmiany w przypisywaniu ról dla grup nagrań w synchronizacji AD-LDAP,
r) poprawy przy wyszukiwaniu dostępnego Cti Agenta,
s) naprawy błędu z referancjami w LDAP,
t) poprawy przy zapisie nowego użytkownika do bazy, stworzenie puli połączeń do
LDAP,
u) zmiany sposobu zapisu roli do LDAP.
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Aktualizację serwera DGT CC-WEB do wersji 1.0.436 w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

dodania mechanizmu aktualizacja aplikacji DGT DCA,
dodania interfejsu do konfiguracji globalnych unistatusów,
naprawy błędu wpadających połączeń pomimo otwartej formatki,
w przypadku wyjątku skutkującego wpadaniem w części przypadków połączeń pomimo
otwartej formatki w SWD PRM,
dodania historii dystrybucji FTP,
aktualizacji szablonów i podwzorców w projektach kafli,
dodania protokołu odpytującego o wersje DGT DCA,
sortowania pierwszego poziomu w projekcie kafli,
Dashboard – dodanie elementów radiowych,
poprawy znajdowania zalogowanych terminal na zdalnych serwerach,
rozsyłania informacji do DGT DCA o wygenerowanej nowej konfiguracji również do
modułu lokalnego,
poprawa filtrowania zalogowanych terminali,
synchronizacji AD-LDAP: walidacja kluczy z adresami do LDAP,
synchronizacji użytkowników zabbix,
poprawy do szacowania w synchronizacji AD-LDAP,
konfiguracji Topicu i ActiveMQ dla unistatusów,
zmiany w przypisywaniu ról dla grup nagrań w synchronizacji AD-LDAP,
poprawy przy wyszukiwaniu dostępnego Cti Agenta,
naprawy błędu z referancjami w LDAP,
poprawy przy zapisie nowego użytkownika do bazy, stworzenie puli połączeń do
LDAP,
zmiany sposobu zapisu roli do LDAP.

Aktualizację serwera SYNCHRON do wersji 1.1.18 w zakresie:

a) resynchronizacji równoległej – niezależna od synchronizacji,
b) modyfikacji interfejsu do obsługi resynchronizacji równoległej.

Unistatus Service do wersji 1.0.0.17 w zakresie utworzenia nowego serwisu odpowiedzialnego za
obsługę globalnych unistatusów.
W zakresie nowych i widocznych dla użytkowników elementów aplikacji DGT DCA to dwie nowe
funkcjonalności w części telefonicznej Systemu:

a) dodanie globalnych unistatusów, które pozwolą na widoczność znaczników kafli dla
poszczególnych stanowisk dyspozytorów medycznych w innych dyspozytorniach
medycznych w zakładce “Dyspozytornie Medyczne“,
b) dodanie mechanizmu aktualizacji oraz konfiguracji aplikacji DGT DCA z poziomu
użytkownika.
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Dodatkowo w części radiowej po dokonaniu konfiguracji dla danej dyspozytorni medycznej będą
dostępne również funkcjonalności z obszaru łączności radiowej. Pierwsi użytkownicy, którzy
skorzystają z tych funkcjonalności to dyspozytorzy medyczni z dyspozytorni medycznej w Krakowie,
którzy w końcu lata będą uczestniczyć w realizacji pilotażu integracji łączności radiowej z terenu woj.
małopolskiego z PZŁ SWD PRM.
Po okresie stabilizacji i obserwacji pracy PZŁ SWD PRM ww. OR PZŁ SWD PRM nowe wersje
komponentów zostaną udostępnione w pozostałych OR PZŁ SWD PRM.

11. Przekazaliśmy do Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
dokumentację do postępowania na zakup sprzętu do SWD PRM
W dniu 7 lipca 2021 r. przekazaliśmy do Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia do
dalszego procedowania dokumentację na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zakup sprzętu na potrzeby SWD PRM.
Powyższe zakupy związane są z wypełnieniem obowiązku określonego w art. 24a ust. 7 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 r. poz. 882, z późn. zm.),
który stanowi że minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje zakupu sprzętu przeznaczonego do
obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa
medycznego, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i na
stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.
Zgodnie z oceną skutków regulacji do zmiany ww. ustawy zakłada się sukcesywną wymianę
wyposażenia w ambulansach (tablet, urządzenie GPS) oraz założono, że od 2021 r. corocznie
wymieniane będzie 30% wyposażenia użyczonego dysponentom zespołów ratownictwa medycznego.
Dodatkowo raz na 5 lat również od 2021 roku będzie realizowana wymiana sprzętu w dyspozytorniach
medycznych.
Wymagania do OPZ są oparte o dokument pt.: “Rekomendacja minimalnych wymagań sprzętu do SWD
PRM“. W celu wyeliminowania przypadków i problemów jakie wystąpiły kilka lat temu przy zakupie
pierwszego sprzętu do SWD PRM realizowanego przez ówczesne Centrum Projektów Informatycznych
finansowanego z projektu unijnego. Ww. dokument był bardzo długo uzgadniany z przedstawicielami
Urzędów Wojewódzkich oraz przedstawicielami dysponentów zespołów ratownictwa medycznego
celem wypracowania najbardziej optymalnego i korzystnego rozwiązania uwzględniając warunki
i różnorodność ambulansów w jakich zakupiony sprzęt będzie użytkowany.

12. Uczestniczyliśmy w I dniu konferencji poświęconej organizacji i funkcjonowania
dyspozytorni medycznej w Rzeszowie w ramach systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne w województwie podkarpackim
W dniu 8 lipca 2021 roku zakończył się pierwszy dzień konferencji organizowanej przez Podkarpacki
Urząd Wojewódzki poświęconej organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej w Rzeszowie
w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podkarpackim w Polańczyku.
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Konferencję otworzył Pan Bogdan Mazur –Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, wskazując na rolę dyspozytorni
medycznej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz zakres zmian jakie zaszły
w ostatnich miesiącach w organizacji i funkcjonowaniu systemu PRM w województwie podkarpackim.
Do największych zmian zaliczył proces koncentracji dyspozytorni medycznych z pięciu do jednej,
przejście dyspozytorni medyczny do struktury urzędu wojewódzkiego. Dodatkowo wskazał na okres
pandemii SARS-CoV-2, która również wymusiła bardzo dynamiczne zmiany w realizacji zadań przez
dyspozytorów medycznych, zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony jest współpracy systemu PRM z jednostkami organizacyjnymi
wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne
oraz z jednostkami współpracującymi.
W pierwszym dniu konferencji zostały zaprezentowane następujące wykłady:

a) ,,Funkcjonowanie Szpitala jednoimiennego i koordynacyjnego w województwie
podkarpackim” – Łukasz Wais – Prezes Zarządu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp.
z o. o.,
b) ,,Organizacja systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarach górskich
i podgórskich” – Beata Pieszczoch – Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Sanoku,
c) ,,Współpraca Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego” – Przemysław Barczentewicz – Prezez
Grupy Bieszczadzkiej GOPR,
d) ,,Współpraca Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego” – Artur Szymański – Prezes Zarządu
Bieszczadzkiego WOPR.
Prezentacje były wstępem do wielu dyskusji i rozmów, które odbyły się w czasie pierwszego dnia
Konferencji.

13. Uczestniczyliśmy w II dniu konferencji poświęconej organizacji i funkcjonowania
dyspozytorni medycznej w Rzeszowie w ramach systemu Państwowe Ratownictwo
Medyczne w województwie podkarpackim
W dniu 9 lipca 2021 roku zakończył się drugi dzień konferencji organizowanej przez Podkarpacki Urząd
Wojewódzki poświęconej organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej w Rzeszowie
w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podkarpackim w Polańczyku.
Drugi dzień konferencji poświęcony był jednostką systemu oraz Systemowi Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
W drugim dniu konferencji zostały zaprezentowane następujące wykłady:

a) ,,Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w
kraju po zmianach od 1 stycznia 2021 r.” – Agnieszka Tuderek-Kuleta – Dyrektor
Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,
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b) ,,Planowane zmiany i wdrożenia w SWD PRM i PZŁ” – Mateusz Komza – Zastępca
Dyrektora LPR ds. Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
c) ,,Wnioski i doświadczenia z pracy Zespołu roboczego monitorującego przypadki
odmów przyjęć pacjentów do szpitali” – Violetta Tyczyńska – Zastępca Dyrektora ds.
Służb Mundurowych POW NFZ w Rzeszowie,
d) ,,Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w
województwie podkarpackim na podstawie statystyk i analiz” – Jakub Dzik – Zastępca
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
Po zaprezentowaniu ww. wykładów odbyła się dyskusja podczas której omówione zostały wnioski
z działania jednej dyspozytorni medycznej w województwie oraz narzędzia w pracy wojewódzkiego
koordynatora ratownictwa medycznego.
Prezentacje były wstępem do wielu dyskusji i rozmów, które odbyły się w czasie drugiego dnia
Konferencji. Dzięki takiemu spotkaniu i rozmowom możliwe jest ciągłe doskonalenie systemu PRM i
i SWD PRM.

14. Przedstawiciel Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM prelegentem spotkania z
cyklu “Ratownictwo po godzinach”
W dniu 12 lipca 2021 r. w Warszawie odbyło się 215 spotkanie z cyklu “Ratownictwo po godzinach“.
Jednym z prelegentów był Pan Tomasz Draczyński, przedstawiciel Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Tomasz Draczyński opowiedział o funkcjonowaniu Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego (KCMRM) jako administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Przedstawił funkcjonowanie SWD PRM w szerszym
spojrzeniu oraz opowiedział o statystykach systemu w odniesieniu do sytuacji pandemicznej. Poruszony
został również temat nadchodzących zmian w SWD PRM.
Ratownictwo po godzinach - pomysłodawcami i organizatorami “Ratownictwa po godzinach” są:
Grzegorz Nowak (blog Ratowniczy.net – www.ratowniczy.net) i Jerzy Jaskuła (Fundacja Ratuj Życie –
www.fundacjaratujzycie.eu). Ideą spotkań jest edukacja, integracja, wymiana doświadczeń, prezentacja
nowości oraz poruszanie różnorodnych tematów związanych z ratownictwem.
Spotkania zrodziły się w Krakowie, aktualnie organizowane są także w 14 innych miastach Polski.

15. Brak ofert w postępowaniu pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej
na posiadane licencje HP Data Protector”
W dniu 13 lipca 2021 r. upłynął termin składania ofert na realizację postępowania pn.: „Dostawa licencji
oraz przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector”.
Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
Przedmiotem zamówienia jest:

31

a) zakup licencji Data Protector wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
wraz z supportem producenta na okres 36 miesięcy,
b) 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.

16. Otworzyliśmy ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK
SWD PRM na potrzeby systemu typu SIEM”
W dniu 13 lipca 2021 r. upłynął termin składania ofert na realizację postępowania pn.: „Rozbudowa
infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego na potrzeby systemu typu SIEM”.
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 terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy EMCA S. A. – 1 215 238,00 złotych brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 205 350,80 złotych. Trwa weryfikacja
oferty.
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.

17. Odebraliśmy 5 z 6 nowych modułów realizowanych w ramach rozbudowy SWD PRM
do wersji 2.0 – Moduł CO LPR
W dniu 14 lipca 2021 r. w związku zakończeniem testów akceptacyjnych oraz testów swobodnych
odebraliśmy od Wykonawcy przedostatni z 6 nowych modułów jakie są realizowane przez Wykonawcę
umowy pn.: “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” firmę
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Gabos Software sp. z o. o. – moduł Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO
LPR).
Moduł CO LPR w ramach posiadanych funkcjonalności umożliwia m. in. obsługę zdarzeń LZRM
(HEMS) oraz transportów, wymianę danych z lotniczym ZRM wizualizację lotniczych ZRM oraz
śledzenie ich trasy na mapie. Dodatkowo wraz z wdrożeniem modułu CO LPR działająca jednostronna
komunikacja pomiędzy dyspozytorem medycznym z dyspozytorni medycznej a lotniczym ZRM oraz
dyspozytorem medycznym pracującym w CO LPR zostanie zastąpiona dwustronną komunikacją –
statusy oraz inne informacje o LZRM będą trafiały do dyspozytorów medycznych tak samo jak
w przypadku naziemnych ZRM.
Obecnie moduł CO LPR będzie oczekiwał na dołączenie do pozostałych modułów SWD PRM. W tym
czasie będą trwały przygotowania do wdrożenia SWD PRM w CO LPR w tym m. in. szkolenia
użytkowników. Moduł CO LPR będzie wdrażany produkcyjnie w tzw. “dwupaku” razem z modułem
LZRM dedykowanym dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Wstępna planowana data
wdrożenia produkcyjnego modułu CO LPR i LZRM to przełom III i IV kwartału 2022 roku.

18. Uzyskaliśmy zgodę MZ na użyczenie 4 ruterów na potrzeby rozbudowy Centralnego
Systemu Dostępowego sieci OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
W dniu 14 lipca 2021 roku uzyskaliśmy zgodę Ministra Zdrowia na użyczenie dwóch routerów Cisco
ISR 4461 Komendantowi Głównemu Policji (KGP) oraz dwóch routerów Cisco ISR 4461
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach (KWP) do bezpłatnego używania w celu
rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
Ww. rutery posłużą do realizacji ostatniego etapu projektu SDN w zakresie wydzielenia dedykowanych
VRFów „VRF DATA SWD PRM” oraz „VRF Radio”. Wydzielenie VRF DATA SWD PRM będzie
skutkowało wyjściem SWD PRM i podsystemów współpracujących z wykorzystywanego obecnie VRF
DATA SI CPR i osadzenie całego SWD PRM i podsystemów współpracujących w dedykowanej do
tego celu części sieci OST 112. W związku z wyizolowaniem części sieci OST 112 wyłącznie na rzecz
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne konieczna jest rozbudowa węzłów CSD o dedykowane do
tego urządzenia w celu zapewnienia indywidualnego dostępu do usług wykorzystywanych w SWD
PRM. Zgodnie z ustaleniami z operatorem OST112 i potwierdzonym projektem wydzielenia
dedykowanych sieci umożliwiający w konsekwencji realizację również innych projektów
m. in. telekomunikacyjnych – PZŁ SWD PRM w części radiowej, ww. węzły zostaną doposażone
o routery które zostały zakupione w tym celu na które KCMRM uzyskało zgodę MZ na bezpłatne
użyczenie.
SWD PRM to system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów
powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
o systemie powiadamiania ratunkowego, oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów
ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego
miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań
przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa
medycznego (WKRM), w tym monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami, komunikację pomiędzy
dyspozytorami medycznymi i członkami ZRM, zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami, prowadzenie
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dokumentacji medycznej (KZW i KMCR, księgi dysponenta ZRM, tworzenie grafików pracy), obsługę
sytuacji wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii – możliwość zastępowalności
poszczególnych dyspozytorni medycznych.
W zakresie transmisji danych pomiędzy użytkownikami SWD PRM uczestniczącymi w procesie
przyjęcia oraz obsługi zgłoszeń alarmowych wykorzystywana jest sieć OST 112. Sieć tę utworzono w
ramach realizacji projektu pod nazwą Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi
numeru alarmowego 112 i innych numerów alarmowych. Sieć OST 112 ze względów bezpieczeństwa
oraz niezawodności jest wyizolowaną siecią teleinformatyczną bez dostępu do sieci zewnętrznej –
Internetu. Usługi lub aplikacje uruchomione w sieci OST 112 nie są dostępne dla użytkowników z poza
tej sieci np. z Internetu. Konfiguracja ruchu sieciowego jest realizowana przez operatora sieci OST112
– Komendę Główną Policji. Połączenia sieciowe związane z obsługą stanowisk mobilnych
zainstalowanych w ambulansach wymagają dostępu do sieci OST 112 i obsługiwane są przez APN,
podłączony do punktów styku CP SPR (Centralny Punkt Systemów Powiadamiania Ratunkowego)
zarządzanych przez operatora OST112.
Wniosek KCMRM o zgodę na użyczenie ww. sprzętu był realizowany zgodnie z § 5 ust. 6 zarządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ministra właściwego do
spraw zdrowia, a także oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie (Dz. Urz. Min.
Zdrow. z 2012 r., poz. 104, z późn. zm.).

19. Odebraliśmy ostatni z 6 nowych modułów realizowanych w ramach rozbudowy SWD
PRM do wersji 2.0 – Moduł LZRM
W związku zakończeniem testów akceptacyjnych oraz testów swobodnych odebraliśmy od Wykonawcy
ostatni z 6 nowych modułów jakie są realizowane przez Wykonawcę umowy pn.: “Rozbudowa,
świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” firmę Gabos Software
sp. z o. o. – moduł dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM).
Moduł LZRM w ramach zrealizowanych funkcjonalności zapewnia m. in. obsługę zdarzeń LZRM
(HEMS) oraz transportów, wymianę danych z modułem Dyspozytora i modułem CO LPR. Dodatkowo
wraz z wdrożeniem modułu LZRM działająca jednostronna komunikacja pomiędzy dyspozytorem
medycznym z dyspozytorni medycznej a lotniczym ZRM oraz dyspozytorem medycznym pracującym
w CO LPR zostanie zastąpiona dwustronną komunikacją – statusy oraz inne informacje o LZRM będą
trafiały do dyspozytorów medycznych tak samo jak w przypadku naziemnych ZRM.
Obecnie moduł LZRM będzie oczekiwał na dołączenie do pozostałych modułów SWD PRM. W tym
czasie będą trwały przygotowania do wdrożenia SWD PRM w LZRM w tym m. in. szkolenia
użytkowników. Moduł LZRM będzie wdrażany produkcyjnie w tzw. “dwupaku” razem z modułem CO
LPR dedykowanym dla lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Wstępna planowana data
wdrożenia produkcyjnego modułu CO LPR i LZRM to przełom III i IV kwartału 2022 roku.

20. Odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu rozbudowy SWD PRM do
wersji 2.0
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W dniu 15 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego projektu rozbudowy Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego o tzw. wersji 2.0.
Głównym tematem posiedzenie było podjęcie decyzji dotyczących sposobu i terminów wdrażania
Modułów SWD PRM 2.0 dostarczanych w ramach realizacji „Prawa Opcji” na podstawie rekomendacji
Kierownictwa Projektu.
W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

a) Mateusz Komza – Przewodniczący Komitetu Sterującego,
b) Agnieszka Tuderek-Kuleta – Członek Komitetu Sterującego ze strony Zamawiającego,
c) Grzegorz Siwiec – Członek Komitetu Sterującego ze strony Wykonawcy.
W posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięło Kierownictwo Projektu:

a) Wojciech Płoszczonka – Kierownik Projektu Wykonawcy,
b) Kamil Kolczyński – Kierownik Projektu Zamawiającego.
W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego Kierownictwo Projektu przedstawiło i omówiło
okoliczności, które wpłynęły na potrzebę wprowadzenia zmiany w sposobie realizacji zleceń
dotyczących Modyfikacji Modułów Administratora, Dyspozytora, ZRM i Analityka udzielonych przez
Zamawiającego w ramach realizacji Prawa Opcji zdefiniowanego w umowie nr 698/DN/2019 z dnia 31
grudnia 2019 r. Kierownik Projektu Wykonawcy zaprezentował w jaki sposób planowane jest
zrealizowanie wdrożenia Modułów modyfikowanych w ramach realizacji zleceń Prawa Opcji.
Kierownictwo projektu omówiło rekomendację dotyczącą sposobu i terminu wdrażania poszczególnych
modułów opracowywanych w ramach realizacji Prawa Opcji. Zaprezentowany został szczegółowy
harmonogram realizacji Prawa Opcji w perspektywie 2021 roku, zawierający kamienie milowe i zadania
do realizacji dla uzyskania oczekiwanego rezultatu.
W wyniku posiedzenia, Komitet Sterujący przyjął rekomendację Kierownictwa projektu dotyczących
sposobu i terminów wdrażania Modułów SWD PRM 2.0 dostarczanych w ramach realizacji „Prawa
Opcji”.
Skokowy proces rozwoju SWD PRM do wersji 2.0 jest przedsięwzięciem bardzo trudnym,
skomplikowanym i złożonym. Aby został zrealizowany w sposób niezagrażający dostępnością obecnie
działających produkcyjnie modułów, proces ten został zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach
oraz uwzględnia zależności krytyczne i niekrytyczne procesów biznesowych zachodzących we
wszystkich nowych oraz obecnie używanych modułach. Proces wdrażania nowych modułów SWD
PRM musi zostać poprzedzony cyklem warsztatów szkoleniowych.
Dodatkowym zadaniem do zaplanowania w ramach wdrażania, w szczególności modyfikacji obecnie
używanych modułów SWD PRM, jest konieczność przygotowania wersji oprogramowania zawierającej
przygotowane poprawki realizowane w ramach zgłoszeń serwisowych oraz modyfikacji zleconych w
ramach RFC od początku tego roku. Zadanie to wynika z faktu, iż Wykonawca SWD PRM
przygotowując modyfikację modułów zleconych w ramach realizacji prawa opcji wyszedł z wersji
oprogramowania poszczególnych modułów z dnia rozpoczęcia prac nad implementacją zmian
wynikających z PT, a więc w momencie zaakceptowania finalnej wersji dokumentu PT.
Mając na uwadze długotrwały proces analityczno-szkoleniowy związany z wdrażaniem SWD PRM 2.0
oraz konieczność zminimalizowania ryzyka niedostępności SWD PRM do minimum, Wykonawca
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zaproponował etapowy plan wdrażania poszczególnych modułów z jednoczesnym wydawaniem
„pośrednich” wersji pozostałych modułów SWD PRM.
Pierwszym z rozbudowywanych w tym roku modułów, jaki zostanie udostępniony jeszcze w tym roku
użytkownikom w środowisku produkcyjnym to moduł Administratora. Nastąpi to w IV kwartale 2021
roku. Obecnie odbyła się pierwsza iteracja Scenariuszowych Testów Akceptacyjnych oraz pierwsza
iteracja Testów Swobodnych. Moduł ten zawierający wszystkie elementy niezbędne do realizacji
wdrożeń kolejnych zmian zawartych w poszczególnych modułach i jest “kluczem” do dalszych prac
przygotowujących do wdrożenia produkcyjnego kolejnych wersji oprogramowania zwartych
w rozbudowywanych w tym roku modułach jak i nowych modułach.
Szczegóły dotyczące kolejności wdrażania kolejnych nowych wersji obecnie funkcjonujących
produkcyjnie modułów oraz dołączanie nowych zostanie opisane w kolejnym artykule poświęconym tej
tematyce.

21. Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Zdrowia na kontynuację testów łączności
satelitarnej na potrzeby systemu PRM
W dniu 15 lipca 2021 r. otrzymaliśmy zgodę Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia na
kontynuację testów łączności satelitarnej na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwa Medyczne
(PRM).
Przedmiotem pierwszego etapu testów, przeprowadzonych w okresie od 17 kwietnia do 7 czerwca 2019
r. na terenie działania Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, było wykorzystanie
łączności satelitarnej na potrzeby systemu PRM, jako łączności alternatywnej. Sprawdzono praktyczne
aspekty operacyjnego wykorzystania technologii Iridium Push-to-Talk, opartej o system satelitarny
Iridium.
Podsumowanie działań z 2019 roku wykazało, że rozwiązanie jest na tyle obiecujące, jako medium
łączności zapasowej w sytuacjach kryzysowych lub braku zasięgu łączności radiowej i komórkowej, iż
zaproponowano przeprowadzenie drugiej fazy testów z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia.
Zgodnie z przyjętym ówcześnie scenariuszem, wstrzymanym przez pandemię COVID-19, zakres
testów, prócz rozwiązań dotyczących backupowej łączności satelitarnej, zostanie rozszerzony
o kompaktową Mobilną Bramę Radiową (MBR) umożliwiającą komunikację dyspozytora medycznego
z zespołami ratownictwa medycznego pracującymi w terenie w przypadku braku zasięgu łączności
radiowej i komórkowej.
MBR jest urządzeniem, które pozwala na integracje kilku systemów łączności, w tym sieci GSM,
LTE450, 5G, DMR, Nexedge oraz łączności satelitarnej co ma bardzo duży wpływ na niezawodność
komunikacji głosowej prowadzonej pomiędzy dyspozytorem medycznym a członkami zespołu
ratownictw medycznego.
Obecnie trwają prace mające na celu ustalenie zakresu i miejsca organizacji drugiego etapu testów
łączności satelitarnej na potrzeby systemu PRM.

22. Ustaliliśmy kolejność wdrażania nowych i rozbudowywanych modułów SWD PRM
w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

36

W związku z ustaleniami Komitetu Sterującego projektu rozbudowy Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego o tzw. wersji 2.0, informujemy o terminach
wdrażania rozbudowywanych w tym roku modułów (Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM)
SWD PRM dostarczanych w ramach realizacji „Prawa Opcji” oraz Modułach zrealizowanych w
zeszłym roku (Apteka, NFZ, Koordynator, Planista, CO LPR, LZRM).
Skokowy proces rozwoju SWD PRM do wersji 2.0 jest przedsięwzięciem bardzo trudnym,
skomplikowanym i złożonym. Aby został zrealizowany w sposób niezagrażający dostępnością obecnie
działających produkcyjnie modułów, proces ten został zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach
oraz uwzględnia zależności krytyczne i niekrytyczne procesów biznesowych zachodzących we
wszystkich nowych oraz obecnie używanych modułach.
Dodatkowym zadaniem do zaplanowania w ramach wdrażania, w szczególności modyfikacji obecnie
używanych modułów SWD PRM, była konieczność przygotowania wersji oprogramowania
zawierającej przygotowane poprawki realizowane w ramach zgłoszeń serwisowych oraz modyfikacji
zleconych w ramach RFC od początku tego roku. Zadanie to wynika z faktu, iż Wykonawca SWD PRM
przygotowując modyfikację modułów zleconych w ramach realizacji prawa opcji wyszedł z wersji
oprogramowania poszczególnych modułów z dnia rozpoczęcia prac nad implementacją zmian
wynikających z PT, a więc w momencie zaakceptowania finalnej wersji dokumentu PT.
Mając na uwadze długotrwały proces analityczno-szkoleniowy związany z wdrażaniem SWD PRM 2.0
oraz konieczność zminimalizowania ryzyka niedostępności SWD PRM do minimum, Wykonawca
zaproponował etapowy plan wdrażania poszczególnych modułów z jednoczesnym wydawaniem
„pośrednich” wersji pozostałych modułów SWD PRM.
Planowana kolejność wdrażania produkcyjnego modułów w ramach SWD PRM 2.0:

a) Moduł Administratora wraz z wersjami pośrednimi modułu Dyspozytora, ZRM i
Analityka – plan wdrożenia na IV kw. 2021 r.,
b) Moduł Koordynatora w wersji zgodnej z SWD PRM 1.0, wraz z wersjami pośrednimi
modułu Dyspozytora, ZRM i Analityka – plan wdrożenia na I kw. 2022 r.,
c) Moduł NFZ, w ramach pilotażu oraz cykliczne dołączanie kolejnych dysponentów
ZRM do rozliczania świadczeń w ramach umów z OW NFZ, wraz z wersjami
pośrednimi modułu Dyspozytora, ZRM i Analityka – plan wdrożenia na I kw. 2022 roku
(pilotaż), zakończenie wdrożenia modułu u wszystkich dysponentów ZRM do końca III
kw. 2022 r.,
d) Moduł Analityka wraz z wersjami pośrednimi modułu Dyspozytora i ZRM – plan
wdrożenia na I kw. 2022 r.,
e) Moduł Dyspozytora i ZRM – plan wdrożenia na przełomie II/III kw. 2022 r.,
f) Moduł Apteka, w ramach pilotażu oraz cykliczne dołączanie kolejnych dysponentów
ZRM do pracy z modułem Apteka – plan wdrożenia na II kw. 2022 roku (pilotaż),
zakończenie do końca 2022 r. – wdrożenie zależne od gotowości dysponentów ZRM
g) Moduł CO LPR i LZRM – plan wdrożenia na przełom III/IV kw. 2022 r.,
h) Moduł Planisty – plan rozpoczęcia wdrożenia na IV kw. 2022 r. – wdrożenie zależne
od gotowości dysponentów ZRM.
Pierwszym z rozbudowywanych w tym roku modułów, jaki zostanie udostępniony jeszcze w tym roku
użytkownikom w środowisku produkcyjnym to moduł Administratora. Nastąpi to w IV kwartale 2021
roku. Obecnie odbyła się pierwsza iteracja Scenariuszowych Testów Akceptacyjnych oraz pierwsza
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iteracja Testów Swobodnych tego modułu. Moduł ten zawierający wszystkie elementy niezbędne do
realizacji wdrożeń kolejnych zmian zawartych w poszczególnych modułach i jest “kluczem” do
dalszych prac przygotowujących do wdrożenia produkcyjnego kolejnych wersji oprogramowania
zwartych w rozbudowywanych w tym roku modułach jak i nowych modułach.
Proces wdrażania nowych modułów SWD PRM będzie poprzedzony cyklem warsztatów
szkoleniowych.

23. Zaktualizowaliśmy słownik nazw testów antygenowych sprawozdawanych z SWD
PRM do EWP
W związku z uzyskaniem od Centrum e-Zdrowia administratora systemu EWP aktualizacji słownika
zawierającego nazwy testów antygenowych, które są wykorzystywane przez poszczególnych
dysponentów ZRM, dokonaliśmy w dniu dzisiejszym aktualizacji tego słownika w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
W wyniku aktualizacji doszło 60 nowych pozycji. 2 pozycje zostały zmodyfikowane w zakresie nazwy
testu a 1 pozycja została usunięta. Po aktualizacji słownik zawiera 127 aktualnych pozycji z nazwami
testów antygenowych dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do sprawozdawania w systemie
EWP.

24. Wykonawca udostępnił w środowisku testowym SWD PRM RFC
03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM
(etap 1 z 2)
W dniu 20 lipca 2021 roku Wykonawca udostępnił w środowisku testowym Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego nową wersję oprogramowania zawierającego
funkcjonalności z etapu 1 opisanego w specyfikacji modyfikacji RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM –
Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM.
Celem projektu wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i poprawę ergonomii pracy
użytkowników.
W ramach etapu pierwszego zostały zrealizowane następujące funkcjonalności:

a) rozbudowa formatki “Miejsca Stacjonowania” w zakresie przekazywania danych z pola
“Ulica dla PZŁ” do Centralnej Książki Telefonicznej PZŁ SWD PRM – dziękuję tej
modyfikacji na kaflach ZRM w aplikacji DGT DCA na Konsoli Dyspozytorskiej poza
kryptonimem ZRM oraz nazwy miejscowości stacjonowania danego ZRM pojawi się
również nazwa ulicy,
b) optymalizacja funkcjonalności monitorowania aktywności w formatce zdarzenia,
c) w aplikacji ZRM Mobilnej i MS ZRM zostały dodane pola z sekundami w wybranych
miejscach – zmiana związana jest z przygotowaniami do uruchomienia automatycznej
sprawozdawczości do NFZ poprzez nowy moduł NFZ,
d) w aplikacja Dyspozytora zmodyfikowano komunikaty w sekcji “Wywiad medyczny”
dotyczący informacji o sposobie oddychania przez pacjenta,
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e) dodanie funkcjonalności umożliwiającej edycję w module Analityka danych w zakresie
wykonanych testów antygenowych SarsCoV-2 przez użytkowników z uprawnieniem
Analityk dysponenta.
Zostały udostępnione aplikacje Dyspozytora (46.0), ZRM Mobilny i Stacjonarny (46.0), Administratora
(46.0), Analityka (46.0) oraz oprogramowanie serwerowe (46.0).
Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom. Udostępnienie etapu 1 – ww. RFC planowane
jest wraz z RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana,
optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych, które obecnie jest również w fazie
testów w środowisku testowym.

25. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
i modernizacja Infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa”

pn.:

„Rozbudowa

W dniu 20 lipca 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa
i modernizacja Infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa”.
Zamawiający działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: DECSOFT S. A.
Oferta ww. Wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny oferty.
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:

a) 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,
b) 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,
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c) nowe taśmy HPE LTO-6 do posiadanych bibliotek MSL6480.
Zamawiający dopuszczał rozwiązanie równoważne pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań
zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 2 firm:

a) DECSOFT S. A. – 233 700,00 złotych,
b) INFOMEX Sp. z o. o. – 304 583,67 złotych.

26. Aplikacja VaBox dostępna przez VPN
Wychodząc na przeciw zgłaszanym potrzebom użytkowników w dniu 21 lipca 2021 roku
udostępniliśmy aplikację VaBox z wykorzystaniem VPN w sieci OST 112. Realizacja dostępu do
aplikacji VaBox z wykorzystaniem VPN w sieci OST 112 poprzedzona było uzyskaniem zgody
operatora sieci OST 112 – Komendy Głównej Policji.
Aplikacja VaBox umożliwia dostęp do nagrań zarejestrowanych w Podsystemie Zintegrowanej
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD
PRM). Jest dedykowaną aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej. Możliwość skorzystania
z usługi odsłuchu nagrań zapisanych na serwerze VaBox PZŁ SWD PRM z wykorzystaniem VPN sieci
OST 112 jest dużym ułatwieniem, a w niektórych przypadkach w okresie pandemii pandemia COVID19 – wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 jedyną możliwością pozyskania nagrań (praca
zdalna) dla użytkowników realizujących zadania związane z przetwarzaniem nagrań w PZŁ SWD PRM.

27. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa
Infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego”
W dniu 21 lipca 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa
Infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego”.
Zamawiający działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Decsoft S. A.
Oferta ww. Wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny oferty.
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.
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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.
W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 2 firm:

a) COIG S. A. – 1 054 110,00 zł brutto,
b) Decsoft S. A. – 971 700,00 zł brutto.

28. W środowisku testowym SWD PRM rozpoczęła się II iteracja testów RFC
1/2021/SWD PRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja
chronologii statusów i czasów do nich przypisanych
W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego rozpoczęła się II iteracja testów funkcjonalności zawartych
w RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM – Statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do
nich przypisanych.
Po pozytywnej weryfikacji przez Zespół ds. rozwoju SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) nowej wersji SWD PRM (46.0) zawierającej
zmiany zawarte w ww. RFC rozpoczęły się testy realizowane przez Członków Rady ds. SWD PRM
przy KCMRM.
Celem projektu jest optymalizacja chronologii statusów ZRM i czasów do nich przypisanych poprzez
wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja okna
szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.
Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM,
optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz modyfikacja okna szczegółów
ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.
W ramach realizacji tego RFC m. in.:

a) statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej KZW
będą wyszarzone i niemożliwe do wybrania przez kierownika ZRM,
b) po nadaniu zgłoszenia dla ZRM statusy powinny stać się aktywne i możliwe do
wybrania wg. określonej chronologii,
c) statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w każdym momencie pracy
użytkownika w Module Mobilnym ZRM,
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d) w momencie nadania zgłoszenia dla ZRM, do wybrania z grupy statusów „Obsługa
zdarzenia” będzie dostępny wyłącznie status „Wyjazd do zdarzenia”, innych nie będzie
można wybrać. Pozostaje możliwość wybrania statusów z grupy „Statusy inne”,
e) do listy statusów zostanie dodany nowy status „Przekazanie pacjenta”. Status ten będzie
ustawiany przez kierownika ZRM w momencie faktycznego przekazania pacjenta
innemu ZRM, LZRM, SZT lub w podmiocie leczniczym. Zmiana statusu skutkuje
automatycznym zarejestrowaniem w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) czasu
przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności
Ratunkowych (KMCR) Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym,
f) w sekcji listy statusów zostanie dodany przycisk „Przywróć poprzedni status”, którego
wciśnięcie będzie umożliwiało powrót do poprzedniego statusu. Wciśnięcie tego
przycisku powodowało będzie pojawienie się okna modalnego z pytaniem: „Czy na
pewno chcesz powrócić do poprzedniego statusu?”. Dodatkowo powstanie wymagalne
pole do wprowadzenia hasła użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź” i ”Anuluj”.
Wypełnienie pól z uzasadnieniem i hasłem użytkownika jest wymogiem do możliwości
użycia przycisku „Potwierdź”. Użycie przycisku „Potwierdź” będzie powodowało
przywrócenie poprzedniego statusu oraz usunięcie w dokumentacji medycznej czasów
automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status. Użycie przycisku „Anuluj”
spowoduje zamknięcie komunikatu bez wykonywania żadnej czynności,
g) zostanie wprowadzona chronologia statusów ZRM,
h) nastąpi dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych informacji
dotyczących funkcjonowania ZRM.
Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom w środowisku testowym. W przypadku braku
uwag podczas realizowanych testów ww. RFC wraz z funkcjonalnościami zawartymi
w etapie 1 specyfikacji modyfikacji RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy
użytkowników SWD PRM zostanie udostępnione w środowisku szkoleniowym i rozpoczną się prace
przygotowujące do wdrożenia produkcyjnego.

29. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja
użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1 – funkcjonalności związane z obsługą
łączności radiowej
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Państwowego
Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) i przygotowaniami do udostępnienia w środowisku
produkcyjnym we wszystkich Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM komponentów
oprogramowania zawierających możliwość obsługi łączności radiowej przygotowaliśmy nową wersję
dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1.
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Aplikacja VaBox umożliwia dostęp do nagrań zarejestrowanych w Podsystemie Zintegrowanej
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD
PRM). Jest dedykowaną aplikacją uruchamianą w przeglądarce internetowej.
Obecnie trwają prace zmierzające do udostępnienia w środowisku produkcyjnym w pozostałych 14
Ośrodkach Regionalnych PZŁ SWD PRM aktualizacji oprogramowania komponentów PZŁ SWD
PRM. Po udostępnieniu nowych komponentów PZŁ SWD PRM we wszystkich OR PZŁ SWD PRM na
samym końcu zostanie udostępniona nowa wersja aplikacji Vabox, która zawiera nowe funkcjonalności
związane z wdrożeniem obsługi łączności radiowej przez PZŁ SWD PRM oraz nowe funkcjonalności i
modyfikacje już istniejących funkcjonalności związanych z obsługą łączności telefonicznej.
Dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-22 Instrukcja użytkownika – Aplikacja VaBox” – wersja 2.1,
wejdzie do użytku po aktualizacji oprogramowania i udostepnienia użytkownikom VaBox od wersji
0.19.9 oraz VaBox-Web od wersji 0.17.31. Ww. dokument został udostępniony w repozytorium SWD
PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112). Do tego czasu obowiązującą wersją ww. dokumentu jest
wersja 1.3.

30. Unieważniliśmy postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK SWD
PRM na potrzeby systemu typu SIEM”
W dniu 22 lipca 2021 r. unieważniliśmy postępowanie pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby systemu
typu SIEM”.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Wykonawcę EMCA S. A.,
która podlegała odrzuceniu. W związku z czym Zamawiający unieważnił postępowanie.
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 terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy EMCA S. A. – 1 215 238,00 złotych brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 205 350,80 złotych.
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.
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31. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu 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”
dniu 22 lipca 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę postępowaniu 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”.
Zamawiający działając zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: NETIA S. A.
Oferta ww. Wykonawcy otrzymała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny oferty.
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.
W terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta firmy NETIA S. A. – 3 972 900,00 złotych brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 4 939 311,00 złotych.
Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych:

a) kierowanie wywołań głosowych na numer alarmowy 999, realizowanych przez
abonentów mobilnych i stacjonarnych, do właściwej terytorialnie OR zgodnie
z Tablicami NKA,
b) 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.

32. Zakończyliśmy prace związane z optymalizacją funkcjonowania i komunikacji
aplikacji SWD PRM z AD
W dniu 27 lipca 2021 roku zakończyliśmy prace związane z optymalizacją funkcjonowania
i komunikacji poszczególnych aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) z Active Directory (AD), będącym usługą katalogową
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(hierarchiczna baza danych) dla systemów Windows – Windows Server 2019, Windows Server 2016,
Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 oraz Windows 2000, będąca
implementacją protokołu LDAP.
Wprowadzone nowe rozwiązanie w komunikacji pomiędzy aplikacjami SWD PRM a serwerami AD
zostało oparte o Load Balanser-y (F5). Dotychczas poszczególne aplikacje SWD PRM komunikowały
się bezpośrednio ze sztywno zdefiniowanymi dostępnymi serwerami AD. Wprowadzona modyfikacja
polega na ustanowieniu “wirtualnego” adresu pod którym F5 będzie miała dostępne wszystkie 4 serwery
AD – jest to primary – LDAP_KCMRM_LOCAL. Takie rozwiązanie umożliwia dynamiczne
przydzielania zapytań przez F5 do dostępnego serwera AD.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia sytuacji w której nastąpi awaria F5 został zdefiniowany secondary –
AD4 i AD3 pod którym będą dostępne 2 na sztywno zdefiniowane serwery AD.
Zastosowane Load Balancery (F5) to oprogramowanie, przekierowujące żądania TCP/IP do
odpowiednich serwerów, które tworzą klaster aplikacyjny tzw. farmę serwerów. Ich zadaniem jest
weryfikacja wysyłanych przez użytkownika żądań pod kontem zgodności kluczy szyfrujących
a następnie przekierowanie jak najszybciej do właściwego serwera. Jeśli jeden z serwerów przestanie
odpowiadać, Load Balancer wyklucza go ze swojej struktury i przydziela jego zadania pozostałym
maszynom pracującym w ramach farmy.
Rozwiązanie to wyposażone jest w odpowiednie algorytmy, dzięki którym może skierować żądanie do
serwera, który jest najmniej obciążony lub np. cechuje się najszybszą odpowiedzią na zapytanie
diagnostyczne. Dzięki rozwiązaniom typu Load Balancer możemy zrównoważyć obciążenie na
wszystkich bliźniaczych serwerach i zagwarantować ciągłość dostarczanych usług. Efektem tego jest
skrócenie czasu reakcji na zapytania użytkowników oraz poprawa niezawodności systemu.
Load Balancer jest więc najbardziej wysuniętym elementem systemu centralnego którego niezawodność
oraz odporność na zagrożenie czy wyłudzenia danych jest kluczowa dla ciągłości pracy całości
rozwiązania.

33. Zakończyliśmy uzgodnienia i prace nad scenariuszami testowymi do
rozbudowywanego Modułu Dyspozytora 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
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.
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W ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności
i zmiany:

a) optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez możliwość otwierania sekcji
Modułu Dyspozytora w oddzielnych oknach na stanowisku dostępowym oraz
zapisywania ustawień dla konkretnego stanowisku lub użytkownika,
b) rozszerzenie funkcji monitorowania pracy dyspozytorów medycznych poprzez
udostępnienie statystyk w Module Dyspozytora obsady danej zmiany na dyżurze
w dyspozytorni medycznej,
c) optymalizacja filtrowania listy zdarzeń,
d) optymalizacja wprowadzania danych pacjentów w formatce zdarzenia,
e) optymalizacja podpowiadania zdarzeń podobnych,
f) optymalizacja funkcji oddzwaniania z poziomu formatki zdarzenia,
g) 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,
h) wprowadzenie mechanizmu automatycznego kończenia dyżuru użytkownikowi, po
określonym czasie od wylogowania z Modułu Dyspozytora,
i) zmiany w dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego (ZRM/LZRM),
j) wykorzystywanie słowników w Module (m. in. dróg i kilometrażu, adresów, powodów
wezwań itp.),
k) obsługa zdarzeń mnogich i masowych bezpośrednio w Module Dyspozytora,
l) obsługa ponagleń,
m) powiązanie kodu pilności bezpośrednio do wyjazdu na sygnale,
n) optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez wprowadzenie nowych
notyfikacji i powiadomień,
o) wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta.

34. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM w OR Gorzów
Wielkopolski i OR Poznań nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM: DGT DCA
(2.0.327.22), CTIServer (1.116), DGT-SSW (0.305), EACD (6.550-1) zawierające
poprawki i optymalizacje
W nocy z 28/29 lipca 2021 roku w środowisku produkcyjnym Podsystemu Zintegrowanej Łączności
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM)
w Ośrodku Regionalnym Gorzów Wielkopolski i Ośrodku Regionalnym Poznań zostały udostępnione
nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM – aplikacja DGT DCA (2.0.327.22), CTIServer (1.116),
DGT-SSW (0.305), EACD (6.550-1). Nowe wersje zawierają poprawki do błędów i optymalizacje
zidentyfikowane podczas pracy nowych wersji komponentów w środowisku produkcyjnym.
Nowa wersja oprogramowania w poszczególnych komponentach zawierają następujące zmiany:
DGT DCA (2.0.327.22)

a) na kontrolce audio dodano ikonę zestawu nagłownego dla radiostacji,
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b) poprawiono prawidłowe wygłaszanie zapowiedzi na kolejce głównego dyspozytora
medycznego,
c) poprawkę do błędu w którym na kaflu użytkownika brak było unistatusu po przejściu
między zakładkami,
d) poprawkę do błędu w którym w trakcie zestawiania połączenia wychodzącego na
konsoli gdy wpadało połączenie na kolejkę to było słychać dzwonek,
e) poprawkę do błędu w którym po reconnect do eacd brak było zdarzeniowego ALS-a
z właściwym KdState,
f) poprawkę do błędu wyświetlania unistatusów na kaflach użytkowników w zakładce
“Dyspozytornie Medyczne”.

CTIServer (1.116)

a) poprawkę do pozostającego kafla połączenia w Multikolejce, po zakończeniu
trójpołączenia bez czekaj,
b) poprawkę do niewłaściwe obliczanie czasu odświeżania temporaryCallForwarding,
powodująca nadmierne obciążenie kanału od ctiserwera do dgt-ssw i jego samoczynny
restart,
c) poprawkę do błędu nie przydzielania połączeń alarmowych na kolejkę EACD a na
kolejkę awaryjną.

DGT-SSW (0.305)

a) poprawkę do obsługi błędy w którym gdy w DGT DCA widoczne połączenie jest jako
niezarejestrowane i brak przydziału połączeń na kolejkę EACD,
b) poprawkę do błędu nie rozłączania wszystkich stron po naciśnięciu czerwonej
słuchawki dla “Trójpołączenie z czekaj“,
c) poprawkę do błędu nie przydzielania połączeń alarmowych na kolejkę EACD a na
kolejkę awaryjną,
d) poprawkę do błędu skutkującego w aplikacji VaBox prezentację rekordów z czasem
0 sekund lub bez strony “B”,
e) poprawkę na pozostający kafel połączenia w Multikolejce po zakończeniu
trójpołączenia bez czekaj.

EACD (6.550-1)

a) poprawkę do błędu nie rozłączania wszystkich stron po naciśnięciu czerwonej
słuchawki dla “Trójpołączenie z czekaj“.
Udostępnione nowe wersje ww. komponentów przeszły testy z wynikiem pozytywnym w środowisku
testowym PZŁ SWD PRM.
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Na potrzeby prac były ustalone okna serwisowe podczas których dyspozytornie medyczne korzystające
z danego Ośrodka Regionalnego były niedostępne. W tym czasie zadania w zakresie obsługi zgłoszeń
oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przejęły dyspozytornie medyczne zastępujące,
zgodnie z tabelą zastępowalności.
Udostępnienie nowych wersji komponentów PZŁ SWD PRM w pozostałych Ośrodkach Regionalnych
nastąpi po okresie obserwacji nowych wersji w Ośrodku Regionalnym w Gorzowie Wielkopolskim i
Poznaniu.

35. W środowisku testowym SWD PRM zakończyła się II iteracja testów RFC
1/2021/SWD PRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja
chronologii statusów i czasów do nich przypisanych, realizowanych przez Członków
Rady ds. SWD PRM przy KCMRM
W dniu 29 lipca 2021 r. w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego zakończyła się II iteracja testów funkcjonalności zawartych w RFC
01/2021/KCMRM/SWDPRM – Statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do
nich przypisanych, realizowanych przez Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).
Celem projektu jest optymalizacja chronologii statusów ZRM i czasów do nich przypisanych poprzez
wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja okna
szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.
Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM,
optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz modyfikacja okna szczegółów
ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.
W ramach realizacji tego RFC m. in.:

b) statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej KZW
będą wyszarzone i niemożliwe do wybrania przez kierownika ZRM,
c) po nadaniu zgłoszenia dla ZRM statusy powinny stać się aktywne i możliwe do
wybrania wg. określonej chronologii,
d) statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w każdym momencie pracy
użytkownika w Module Mobilnym ZRM,
e) w momencie nadania zgłoszenia dla ZRM, do wybrania z grupy statusów „Obsługa
zdarzenia” będzie dostępny wyłącznie status „Wyjazd do zdarzenia”, innych nie będzie
można wybrać. Pozostaje możliwość wybrania statusów z grupy „Statusy inne”,
f) do listy statusów zostanie dodany nowy status „Przekazanie pacjenta”. Status ten będzie
ustawiany przez kierownika ZRM w momencie faktycznego przekazania pacjenta
innemu ZRM, LZRM, SZT lub w podmiocie leczniczym. Zmiana statusu skutkuje
automatycznym zarejestrowaniem w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) czasu
przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności
Ratunkowych (KMCR) Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym,
g) w sekcji listy statusów zostanie dodany przycisk „Przywróć poprzedni status”, którego
wciśnięcie będzie umożliwiało powrót do poprzedniego statusu. Wciśnięcie tego
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przycisku powodowało będzie pojawienie się okna modalnego z pytaniem: „Czy na
pewno chcesz powrócić do poprzedniego statusu?”. Dodatkowo powstanie wymagalne
pole do wprowadzenia hasła użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź” i ”Anuluj”.
Wypełnienie pól z uzasadnieniem i hasłem użytkownika jest wymogiem do możliwości
użycia przycisku „Potwierdź”. Użycie przycisku „Potwierdź” będzie powodowało
przywrócenie poprzedniego statusu oraz usunięcie w dokumentacji medycznej czasów
automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status. Użycie przycisku „Anuluj”
spowoduje zamknięcie komunikatu bez wykonywania żadnej czynności,
h) zostanie wprowadzona chronologia statusów ZRM,
i) nastąpi dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych informacji
dotyczących funkcjonowania ZRM.
Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Obecnie trwa korekta błędów przez Wykonawcę zidentyfikowanych podczas testów etapu I z II RFC
03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM, przez Zespół
Rozwoju. Po udostępnieniu przez Wykonawcę nowej wersji zawierającej poprawki błędów do etapu
I z II RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM,
i pozytywnych testów w środowisku testowym i szkoleniowym SWD PRM oba RFC zostaną
udostępnione w środowisku produkcyjnym. Wstępna szacowana data udostępnienia RFC
01/2021/KCMRM/SWDPRM – statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich
przypisanych oraz etapu I z II RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy
użytkowników SWD PRM w środowisku produkcyjnym to połowa sierpnia – data zależna jest od
wyników kolejnych testów wykonywanych przez Zespół ds. Rozwoju KCMRM.

36. Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. SWD PRM projektu RFC
10/2021/KCMRM/SWDPRM – Opracowanie koncepcji implementacji procedury
zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych w SWD PRM
W dniu 30 lipca 2021 roku zakończyły się uzgadniania projektu specyfikacji modyfikacji RFC
10/2021/KCMRM/SWDPRM – Opracowanie koncepcji implementacji procedury zdarzeń z dużą
liczbą poszkodowanych z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego.
Produktem zlecenia jest opracowanie koncepcji implementacji założeń funkcjonalnych, o których mowa
w dokumencie pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą
poszkodowanych” – wersja 2.0.
W ramach realizacji RFC:

a) zostanie zrealizowana pełna analiza wpływu regulacji zapisanych w ww. dokumencie
na funkcjonalności całego SWD PRM,
b) zostaną szczegółowo opisanie procesy wymagające implementacji oraz zakresu ich
implementacji, w poszczególnych Modułach SWD PRM,
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c) przygotowane zostaną diagramy procesów wymagających implementacji w SWD
PRM.
Opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja implementacji procedury postępowania na wypadek
wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” będzie zawierało:

a)
b)
c)
d)
e)

analizy opisane w punktach opisu modyfikacji,
procesy wymagające implementacji,
opis koniecznych zmian w architekturze SWD PRM,
propozycję i opis sposobu testowania wprowadzanych modyfikacji,
ramowy harmonogram implementacji modyfikacji, w tym szacowany czas realizacji.

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – Opracowanie koncepcji
implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych zawierający opis ww. zmian zostanie
przekazany do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
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