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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 1548 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 142 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 4779 (średnio: 3,09
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1.

Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS
04.11.2021 w wersji 46.57 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.57 na środowisku
SZK
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Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS
10.11.2021 w wersji 46.57 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.57 na środowisku
PROD2

3.

22.11.2021

4.

Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS
30.11.2021 w wersji 48.0 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 48.0 na środowisku
TEST

Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS w wersji 46.58 oraz
oprogramowania serwerowego w wersji 46.58 na środowisku SZK
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 46.57
Moduł Administratora:
Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym eksporcie słownika testów antygenowych SARS CoV-2.
Moduł Analityka:
Poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wydruku dokumentów w tekście wywiadu medycznego.
Moduł Dyspozytora:
1) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowej pracy aplikacji w trybie Offline, w momencie
awarii połączenia serwera z bazą danych;
2) poprawiono błąd polegający na braku prawidłowego oznaczania dyspozytorów wysyłających
będących na dyżurze;
3) poprawiono błąd polegający na braku prawidłowej chronologii i dublujących się notyfikacji
w Module Dyspozytora;
4) poprawiono błąd przy wydruku dokumentów w tekście wywiadu medycznego;
5) prawiono błąd w aplikacji powodujący pojawianie się komunikatu błędu oraz kasowanie danych
zgłoszenia w trybie offline po przyjęciu i wyjściu do listy zdarzeń.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) dodanie dodatkowego logowania informacji w logach aplikacji ZRM, w celu zdiagnozowania
pól generujących błędny podpis cyfrowy KZW/KMCR;
2) dodanie w kodzie zabezpieczenia wykonywania się błędnego zapytania SQL, które generowało
błąd ORA-936;
3) poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wpisywaniu czasu wyjazdu do zdarzenia
w wydruku KZW w momencie odwołania zlecenia;
4) poprawiono błąd przy wydruku dokumentów w tekście Wywiadu medycznego.
Oprogramowanie serwerowe 46.57:
1) dodano poprawkę polegającą na zawężeniu listy widocznych dokumentów jedynie do tych,
które należą do zalogowanego dysponenta;
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2) dodano w kodzie zabezpieczenia wykonywania się błędnego zapytania SQL, które generowało
błąd ORA-936;
3) wprowadzono poprawkę do błędu polegającego na nieprawidłowej pracy aplikacji w trybie
Offline, w momencie awarii połączenia serwera z bazą danych;
4) zaktualizowano biblioteki jboss-remoting z wersji 4.0.7 do wersji 4.0.8.
Wersja 46.58
Moduł Analityka:
Zoptymalizowano zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka, powodującego
wydłużone uruchamianie modułu.
Moduł Dyspozytora:
Poprawiono błąd związany z wyszukiwaniem kodu konsoli dyspozytorskich dla stanowisk utworzonych
po wprowadzeniu RFC 23/2020 powodującego brak możliwości wejścia stanowiska do kolejki EACD.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) poprawiono błąd przepisywania czasu "Przekazanie Pacjenta" z KZW do KCMR w aplikacji
ZRM powodującego rozbieżności między kartami;
2) poprawiono błąd polegający na braku możliwości otworzenia dokumentacji medycznej,
w momencie gdy w polu PESEL zostanie wprowadzony inny znak niż cyfra. Ograniczono
możliwość wpisywania wartości w polu PESEL tylko do cyfr;
3) dodano logowanie „stackTrace” celem diagnozy błędu powodującego żądanie wylogowania
po zamknięciu karty KZW;
4) poprawiono błąd powodujący znikanie skali bólu podczas przechodzenia między kartami
KMCR - brak oznaczenia dziecko/dorosły - ponowne oznaczenie usuwało wprowadzone
wcześniej wartości;
5) oprawiono błąd powodujący mieszanie się statusów ZRM w momencie zalogowania
użytkowników różnych ZRM w Module ZRM MS;
6) poprawiono błąd polegający na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu
w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie Karty ZW.
Oprogramowanie serwerowe 46.58:
1) zabezpieczenie na przesyłanie zduplikowanych informacji o zgłoszeniu w bardzo krótkim
czasie z systemu SIWCPR, powodujące powstawanie zduplikowanych zgłoszeń;
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2) zoptymalizowano zapytania o liczbę błędów SIM przy starcie Modułu Analityka,
powodującego wydłużone uruchamianie modułu;
3) poprawiono błąd polegający na przypisaniu IP włączonej aplikacji ZRM innemu urządzeniu
w momencie wejścia w tryb Offline, powodującego niewłaściwe przesyłanie Karty ZW;
4) zabezpieczono występowanie błędów ORA-12899 oraz ORA-01795 po stronie serwerowej;
5) poprawiono generowanie ZM (prawidłowo ustawiany czas rozpoczęcia i zakończenia
zdarzenia) co jest rozwiązaniem dla błędu SIM : REG.WER.3832 - nieprawidłowy usługobiorca
lub usługobiorca nie żyje;
6) zabezpieczono sytuację wielokrotnego przesyłania z systemu SI CPR opisu zgłoszenia.
Wersja 48.0
Moduł Administratora:
1) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach;
2) implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.
Moduł Analityka:
Implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach.
Moduł Dyspozytora:
Implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach;
2) implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.
Oprogramowanie serwerowe 48.0:
1) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach;
2) implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.
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RFC – wstępne zlecenia
brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do
HD – etap 1
RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 2
(funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0 – Moduł Koordynatora i Moduł CO LPR)
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Incydenty Serwisowe
W terminie od dnia 01.11.2021 do 30.11.2021 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ
na działanie systemu SWD PRM.

Incydent Serwisowy z dnia 16 listopada 2021 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 16 listopada 2021 r. od godziny 10:17 do godziny 11:06.
W związku z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostało
zgłoszenie:
KCMRM# 2249822 – Awaria SWD PRM – ogólnopolska
W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji
ZRM w tryb offline. Problemy na części stanowisk zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym
kraju.
Wykaz zrealizowanych czynności:
O godzinie 10:19 inżynierowie wsparcia Gabos zaobserwowali pojawiające się komunikaty
w narzędziu do monitoringu Zabbix o przechodzeniu w stan offline wszystkich serwerów
aplikacyjnych na ośrodkach POK oraz ZOK. Niezwłocznie zgrane zostały logi serwerowe. Analiza
logów serwerowych wykazała, że od godziny 10:17 serwery aplikacyjne zaczęły tracić połączenie
z bazą danych.
Przykładowy zapis logów z jednego serwera aplikacyjnego:
2021-11-16 10:17:43,920 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (EJB default
- 15) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for
java:jboss/datasources/Oracle|server_vm-pp2-app-9
Inżynierowie wsparcia Gabos w narzędziu do monitoringu bazy danych Spotlight zaobserwowali
również pojawiające się zablokowane transakcje na różnych tabelach między innymi:
notyfikacja_uzytkownik, notyfikacja_zgloszenie, notyfikacja_zrm ,karta_mcr_wersja.
Pracownicy Centrum Technicznego (CT) SWD PRM około godziny 10:20 zaczęli otrzymywać
telefony oraz zgłoszenia z dyspozytorni medycznych o przejściu aplikacji w tryb OFFLINE.
Zabezpieczone zostały logi z jednej z dyspozytorni oraz przekazane w zgłoszeniu 2249822.
Następnie CT SWD PRM rozpoczęło weryfikację działania wszystkich modułów aplikacji SWD
PRM, która wykazała, że wszystkie moduły działają w trybie OFFLINE. Inżynierowie rozpoczęli
analizę logów serwerów aplikacyjnych. W tym samym czasie CT SWD PRM poinformowało
Administratora bazy danych o problemach i poprosiło o weryfikację, system Spotlight sygnalizował
zwiększoną liczbę zapisów, o czym świadczy alert w obszarze LogWriter.
O godzinie 10:26 Inżynier wsparcia Gabos wykonał telefon do Administratora bazy danych
z informacją o pojawiających się wyżej wymienionych komunikatach oraz z prośbą o weryfikację
działania bazy danych.
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Administrator bazy danych podjął zgłoszenie i poinformował o dostępności instancji SWDPROD2
oraz o logach świadczących o zakończeniu sesji z SWDPRM pojawiających się w logach.
Dodatkowo przekazał informacje o prawdopodobnych zakleszczeniach na tabelach produkcyjnych
systemu.
O godzinie 10:30 Inżynier wsparcia Gabos wykonał telefon do CT SWD PRM, w celu uzyskania
informacji pod kątem poprawności działania systemu. Inżynier wsparcia CT SWD PRM
poinformował o napływających zgłoszeniach z dyspozytorni z całego kraju o niedostępności Modułu
Dyspozytora oraz ZRM.
Około godziny 10:42 Inżynierowie wsparcia Gabos dołączyli do spotkania utworzonego przez CT
SWD PRM na temat awarii systemu na komunikatorze Webex.
Około godziny 10:55 Zespół Gabos zarekomendował wykonanie procedury restartu bazy danych.
O godzinie 10:57 inżynier wsparcia Gabos rozpoczął procedurę wyłączenia serwerów aplikacyjnych
na obu ośrodkach krajowych POK i ZOK. Następnie Główny Administrator przystąpił do procedury
restartu bazy danych.
Około godziny 11:03 na podstawie zakończenia procedury restartu bazy danych, inżynier wsparcia
Gabos niezwłocznie przystąpił do uruchomienia serwerów aplikacyjnych.
Zgodnie z komunikatami z narzędzia do monitoringu Zabbix oraz zapisami w logach serwerowych,
serwery aplikacyjne zaczęły działać od godziny 11:06.
Przykładowy zapis logów z jednego serwera aplikacyjnego:
Line 71524: 2021-11-16 11:06:49,901 INFO [org.jboss.as.server] (management-handler-thread - 2)
JBAS018559:
Deployed
"swdprm_ear_v46_57.ear"
(runtime-name:
"swdprm_ear_v46_57.ear")|server_vm-zp2-app-8
Po zakończeniu procedury uruchomienia serwerów aplikacyjnych przystąpiono do weryfikacji
poprawności działania systemu. Na podstawie otrzymywanych informacji w trakcie spotkania
w aplikacji Webex, potwierdzano prawidłowe działanie systemu SWD PRM. Inżynier wsparcia
Gabos potwierdził, że narzędzie monitoringu Zabbix przestało wyświetlać ostrzeżenia.
Zaobserwowano prawidłową pracę wszystkich serwerów aplikacyjnych na obydwu ośrodkach POK
i ZOK. Logi nie wykazywały już błędów połączeń do bazy danych. W tym samym czasie CT SWD
PRM zaczęło otrzymywać informacje od dyspozytorni medycznych z całego kraju, że problemy ze
statusem offline ustąpiły i aplikacje wróciły do działania.
Około godziny 11:10 w trakcie trwającego spotkania w aplikacji Webex inżynier CT SWD PRM,
zgłosił pojedyncze problemy odpowiedzi servletów z serwerów aplikacyjnych.
O godzinie 11:17 Inżynier wsparcia Gabos na podstawie wyników analizy, przystąpił do procedury
twardego restartu serwerów aplikacyjnych vm-zp2-app-3, vm-zp2-app-7 oraz vm-pp2-app-3.
Około godziny 11:24 w trakcie spotkania w aplikacji Webex, potwierdzono prawidłowe działanie
serwerów vm-pp2-app-3 w Ośrodku POK oraz vm-zp2-app-7 i vm-zp2-app-3 w ośrodku ZOK.
O godzinie 11:33 CT SWD PRM wysłało do użytkowników komunikat o zakończeniu incydentu.
W ocenie Wykonawcy bezpośrednią przyczyną przejścia stanowisk w tryb offline było zablokowanie
bazy danych spowodowane przez Redo Log.
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Na podstawie artykułu:
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=115095744344286&id=1376
916.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1rce10l59_4
Standardowe zalecenia mówią, że zmiana dziennika logu powinna następować co 15 do 20 minut.
Jeśli
przełączenia występują częściej to wówczas występuje więcej operacji „synchronizacji
plików dziennika”, co powoduje wydłużenie się czasu oczekiwania na potwierdzenie transakcji dla
poszczególnych sesji.
Na dzień wystąpienia incydentu serwisowego silnik bazy danych skonfigurowany jest w taki sposób,
że przełączenia następują co około minutę. W logu silnika bazy danych Oracle zaobserwowano stale
występujące błędy z tym związane : „Thread 1 cannot allocate new log”.
Logi z czasu trwania incydentu pokazują również, że głównym procesem blokującym bazę danych
był log writer:
-*** 2021-11-16T10:17:45.859917+01:00
HM: Early Warning - Session ID 318 serial# 36452 OS PID 16375 (FG)
is waiting on 'enq: TM - contention' for 32 seconds
p1: 'name|mode'=0x544d0003, p2: 'object #'=0x12c97, p3: 'table/partition'=0x0
Blocked by Session ID 1909 serial# 27837 on instance 1
which is waiting on 'enq: TM - contention' for 31 seconds
p1: 'name|mode'=0x544d0004, p2: 'object #'=0x12c97, p3: 'table/partition'=0x0
Final Blocker is Session ID 2416 serial# 42094 on instance 1
which is waiting on 'rdbms ipc message' for 0 seconds
p1: 'timeout'=0x122, p2: ''=0x0, p3: ''=0x0
IO
Total Self-

Total Total Outlr Outlr Outlr

Hung Rslvd Rslvd Wait WaitTm Wait WaitTm Wait
Sess Hangs Hangs Count Secs Count Secs Count Wait Event
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------277

0

0 72904 218624

277 47040

0 enq: TM - contention

HM: Dumping Short Stack of pid[675.16375] (sid:318, ser#:36452)
Short stack dump:
ksedsts()+346<-ksdxfstk()+71<-ksdxcb()+912<-sspuser()+217<-__sighandler()<semtimedop()+10<-skgpwwait()+200<-ksliwat()+2292<-kslwaitctx()+197<-ksqcmi()+8465<ksqgtlctx()+4872<-ktaiam()+718<-ktagetp_internal()+1970<-ktagdw()+124<-ktaadm()+209<-
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kksfbc()+2208<-opiexe()+2932<-kpoal8()+2679<-opiodr()+1229<-ttcpip()+1257<opitsk()+1940<-opiino()+941<-opiodr()+1229<-opidrv()+1021<-sou2o()+145<opimai_real()+455<-ssthrdmain()+417<-main()+262<-__libc_start_main()+245
HM: Current SQL: update SWDPRM_OPERATIONAL.notyfikacja_uzytkownik set
active=:1 , czas=:2 , usunieto=:3 , ip=:4 , notified=:5 , port=:6 , id_uzytkownik=:7 ,
user_session_id=:8 , workstation_session_id=:9 , workstation_type=:10 where id=:11
-Konsekwencją takiego zachowania bazy danych było przejście stanowisk w tryb offline. Związane
było to z nieoczekiwanym, wydłużonym czasem odpowiedzi bazy danych, na której od tego
momentu występowały blokady sesji. Spowodowało to niedostępność usług aplikacyjnych, które nie
mogły prawidłowo podłączyć się do bazy danych Oracle. Efektem takiego procesu, było wysycenie
się puli połączeń na serwerach aplikacyjnych, co skutkowało przechodzeniem ich w tryb offline.
Działania zapobiegające wystąpienia Incydentu Serwisowego w przyszłości:
1) zmiana wielkości plików redo log w celu wydłużenia czasu przełączania się zgodnie
z zaleceniami producenta bazy danych Oracle;
2) wykonanie partycjonowania największych tabel systemu SWD PRM w bazie danych
z jednoczesną analiza mniejszych tabel powiązanych relacją;
3) przygotowanie i uzgodnienie dodatkowej procedury restartu serwerów aplikacyjnych
w zakresie restartu serwisu usług, mającej na celu skrócenie czas restartu serwerów;
4) przeniesienie schematu P1 (MEDIQUS) do osobnej instancji bazy danych zoptymalizowanej
pod względem przechowywania dużych plików;
5) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy
produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
6) zwiększenie parametru next_extended dla tabel z największym przyrostem danych do 25MB;
7) stworzenie skryptu diagnostycznego wcześniej ostrzegającego o pojawiających się problemach
z połączeniem serwerów aplikacyjnych do bazy danych na większości serwerów;
8) utworzenie monitoringu stacji dostępowych po stronie użytkowników.
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Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
W okresie od 1 do 30 listopada 2021 roku wydano 4 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.).

Zestawienie wydanych kart SIM z podziałem na województwa:

Województwo
Podlaskie
Małopolskie
SUMA

Ilość kart
2
2
4

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

Identyfikator ZRM
B01 D52
K02 D24

Data uruchomienia
01.12.2021
17.11.2021

Data wyłączenia
31.12.2021
31.12.2021

2. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Małopolskim na udostępnienie powierzchni
serwerowni w celu wymiany switch-y w DM06-02 Tarnów
W dniu 2 listopada 2021 r. zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy z Wojewodą Małopolskim Panem
Łukaszem Kmitę porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y na
potrzeby dyspozytorni medycznej DM06-02 w Tarnowie.
W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych,
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia
dwustronnego porozumienia pomiędzy:

a) Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim,
b) Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych
pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu

14

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie
województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej w Tarnowie.
Mając na uwadze:

a) treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania
administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do
spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia
b) treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym
Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie
województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu
państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie
c) okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań
poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków
środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez
całą dobę, przez cały rok
d) iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez
optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na
terenie województwa
– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

a) określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Krakowie dla potrzeb utrzymania
prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju
b) określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania,
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie
województwa i Kraju
c) W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych
2 switch-y na nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace
związane
d) z wymianą switch-y w DM06-02 w Tarnowie zostaną zrealizowane przez Zespół
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego w ramach posiadanego budżetu.

3. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: “KCMRM-CT-INS-07
użytkownika – Helpdesk – użytkownicy” – (wersja 1.9)
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Instrukcja

W dniu 2 listopada 2021 r. przekazaliśmy do Urzędów Wojewódzkich celem dystrybucji do
użytkowników końcowych nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-CT-INS-07 Instrukcja użytkownika
– Helpdesk – użytkownicy” – (wersja 1.9).
Dokument został zaktualizowany w zakresie dodawania zapisów dotyczących tworzenia zgłoszeń przez
użytkowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz udostępnienia użytkownikom w środowisku
produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD
PRM) RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM
do HD.
W ramach rozwoju SWD PRM, udostępniona została nowa wersja aplikacji SWD PRM zawierająca
RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do
HD, o czym informowałem pismem z dnia 14 października 2021 roku, znak: LPR.DKCM.07.11891.2021. W ramach ww. RFC, udostępniona została aplikacji zgłaszania błędów, która w chwili
uruchomienia tworzy w sposób automatyczny zrzut ekranu oraz zbiera podstawowe informacje o stacji
dostępowej (informacje o systemie operacyjnym, zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, dyskach,
interfejsach sieciowych oraz łączności).
Do stworzenia zgłoszenia wymagane jest podanie wyłącznie tytułu zgłoszenia, bezpośredniego numeru
telefonu do osoby zgłaszającego oraz opisu problemu. Jeśli pole jest uzupełnione poprawnie, ramka pola
zmienia kolor na zielony. W przypadku poprawnego uzupełnienia wszystkich pól, przycisk „Utwórz
zgłoszenie” zostanie aktywowany. Aplikacja informuje o dostępności serwera Helpdesk za pomocą
koloru górnej belki (zielony, żółty, czerwony). W widoku głównym, użytkownik ma możliwość
zarządzania zrzutami ekranu, określenia do kogo powinno trafić zgłoszenie oraz ilu stanowisk dotyczy
problem. Po utworzeniu zgłoszenia zostaną wyświetlone informacje o numerze i tytule utworzonego
zgłoszenia, informacje o grupie administratorów, do których przypisane zostało zgłoszenie, link do
zgłoszenia oraz kod QR pozwalający na otworzenie Helpdesk-u na urządzeniu mobilnym np.
smartfonie.
Wszyscy użytkownicy SWD PRM powinni korzystać z aplikacji Helpdesk jako podstawowej drogi
komunikacji przy zgłaszaniu incydentów w SWD PRM co w znaczący sposób skraca czas potrzebny na
skuteczne rozwiązanie zgłoszenia.
Ww. dokument został zamieszony w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112)

4. Zakończyliśmy odbiory rozbudowanego Modułu Administratora w ramach
rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0
Zakończyliśmy odbiory pierwszego z modułów jakie są rozbudowywane do tzw. wersji 2.0 w ramach
realizacji „Prawa Opcji” 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.
Skokowy proces rozwoju SWD PRM do wersji 2.0 jest przedsięwzięciem bardzo trudnym,
skomplikowanym i złożonym. Aby został zrealizowany w sposób niezagrażający dostępności 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.
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W dniu 3 listopada 2021 r. rozpoczęły się złożone prace przygotowujące do wdrożenia produkcyjnego
rozbudowywanego Modułu Administratora, które zaplanowano na drugą połowę listopada 2021 r.
Dodatkowym zadaniem do zaplanowania w ramach wdrażania rozbudowywanych w ramach “Prawa
Opcji” 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, że 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 Projektu Technicznego (PT), a więc w momencie zaakceptowania finalnej wersji
dokumentu PT.
W ramach rozbudowy Modułu Administratora do wersji 2.0 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.
Pełen zakres zmian realizowanych przez Wykonawcę w rozbudowywanym Module Administratora
został opisany w Projekcie Technicznym.

5. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: “KCMRM-ZR-INS-31 Instrukcja użytkownika
WOK PZŁ SWD PRM dla użytkownika” – (wersja 2.4)
W dniu 3 listopada 2021 r. w związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), w dniu dzisiejszym została
udostępniona nowa wersja dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-31 Instrukcja użytkownika WOK PZŁ
SWD PRM dla użytkownika” – wersja 2.4.
Nowa wersja dokumentu zawiera zmiany związane z udostepnieniem w WOK danych o stanowiskach
wojewódzkich koordynatorach ratownictwa medycznego wykorzystujących do realizacji zadań PZŁ
SWD PRM.
WOK jest portalem prezentującym dane statystyczne dotyczące pracy dyspozytorni medycznych oraz
dyspozytorów medycznych, pozwalającym w czasie rzeczywistym obserwować stan kolejek do obsługi
połączeń alarmowych, stan konsol dyspozytorskich PZŁ SWD PRM w dyspozytorniach medycznych,
czas oczekiwania na odebranie połączenia przez dyspozytora medycznego na kolejce alarmowej EACD
– kolejce na którą spływają połączenia z numeru alarmowego 999.
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6. Zakończyliśmy szkolenie trenerów i użytkowników PZŁ SWD PRM w ramach
przygotowania do rozpoczęcia pilotażu PZŁ SWD PRM w LPR – etap 1
W dniu 3 listopada 2021 r. zakończyliśmy cykl szkoleń dla trenerów i użytkowników Podsystemu
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR) w ramach przygotowań
do rozpoczęcia pilotażu PZŁ SWD PRM w LPR – etap 1.
Szkolenia trwały od 15 października do 3 listopada. Uczestnikami szkoleń byli trenerzy oraz
użytkownicy PZŁ SWD PRM z bazy HEMS Warszawa i Centrum Operacyjnego LPR. Łącznie w
szkoleniach wzięło udział ponad 30 osób.
Wcześniej w dniu 15 września 2021 r. odbyło się VIII posiedzenie Zespołu ds. wdrożenia SWD PRM
oraz PZŁ SWD PRM w LPR.
Podczas posiedzenia Członkowie Zespołu ds. wdrożenia SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM w LPR,
przyjęli rekomendację dla dokumentów:

a) „Pilotażowe uruchomienie części telefonicznej PZŁ SWD PRM – etap 1“
b) “Harmonogram pilotażowego uruchomienia części telefonicznej PZŁ SWD PRM w
LPR“.
Ww. dokumenty uzyskały akceptację Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Pana Roberta
Gałązkowskiego.
Zgodnie z zapisami przyjętymi w zaakceptowanych dokumentach, rozpoczęcie etapu 1 pilotażu
wdrożenia PZŁ SWD PRM w LPR nastąpi w dniu 15 listopada 2021 r. Pilotaż rozpocznie się
równocześnie w Centrum Operacyjnym LPR oraz w bazie HEMS Warszawa.
Obecnie trwają prace ostatnie prace przygotowujące do wdrożenia po stronie Zespołu
Teleinformatycznego LPR i Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego.

7. PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w kolejnych 4 województwach (woj.
kujawsko – pomorskim, woj. lubelskim, woj. pomorskim oraz woj. świętokrzyskim)
W dniu 4 listopada 2021 r. od godz. 10:00 do grona użytkowników Podsystemu Zintegrowanej
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD
PRM) dołączyły kolejne 4 stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego
(WKRM) z woj. kujawsko – pomorskiego, woj. lubelskiego, woj. pomorskiego oraz woj.
świętokrzyskiego.
Rozpoczęcie wykorzystanie aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD PRM na
stanowiskach WKRM wiąże się z odbieraniem i wykonywaniem połączeń telefonicznych
z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM.
Dotychczas po zrealizowaniu w terminie od 1 września do 4 października 2021 r. pilotażu
wykorzystania aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD PRM na stanowiskach
WKRM w woj. podlaskim i woj. warmińsko-mazurskim z dniem 5 października 2021 r. stanowiska
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WKRM biorące udział w pilotażu rozpoczęły pracę produkcyjną. Łącznie PZŁ SWD PRM
wykorzystywany jest na 6 z 16 stanowisk WKRM w Polsce.
W związku z powyższym zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwo Medycznego
przygotował ulotki informacyjne dla pracowników dyspozytorni medycznych oraz szpitali informujące
o realizacji pilotażu oraz zmianie numerów telefonów WKRM.
Uruchomienie KD na stanowiskach WKRM w pozostałych 10 województwach będzie realizowane
w kolejnym etapie prac.

8. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję oprogramowania
komponentów PZŁ SWD PRM w Ośrodkach Regionalnych w woj. lubelskim, woj.
pomorskim, woj. dolnośląskim – usprawnienia i poprawki z HD
W dniu 5 listopada 2021 r. w związku z brakiem błędów w środowisku produkcyjnym w Ośrodku
Regionalnym (OR) Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie
udostępnionych w dniu 27 października 2021 roku nowych wersji oprogramowania komponentów PZŁ
SWD PRM w nocy z 4/5 listopada 2021 roku w ramach trzech okien serwisowych udostępnione zostały
nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM w OR Lublinie, OR Gdańsku oraz w OR Wrocław.
Dla ww. Ośrodków Regionalnych PZŁ SWD PRM, w trakcie okna serwisowego dyspozytornie
medyczne wykorzystujące wskazane OR PZŁ SWD PRM były niedostępne. Ich zadania w zakresie
obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przejęły inne dyspozytornie
medyczne zgodnie z tabelą zastępowalności dyspozytorni medycznych.
Prace w ostatnich 3 OR PZŁ SWD PRM w woj. podlaskim, woj. podkarpackim, woj.
zachodniopomorskim, woj. śląskim zostały zaplanowane w noc z 08/09-11-2021.
Udostępnione użytkownikom nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM zawierają następujące
poprawki do błędów zgłoszonych w HelpDesku oraz usprawnienia:

a) aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.327.31, w zakresie:
 naprawy błędu pozostawania sesji do AMQ, które generowały nadmiarowe
obciążenie sieciowe,
 naprawy błędu związanego z wyłączaniem się aplikacji DGT DCA, w przypadku
awarii serwera, na którym pracowało SSW1 i SUD1,
 naprawy błędu związanego z brakiem przydzielania połączenia alarmowego na KD,
pomimo zalogowania dyspozytora medycznego do kolejki EACD,
 modyfikacji sortowania kontaktów w menu kontekstowym kafla WKRM. Po
zmianie numer z sieci OST 112 zostanie wyświetlony na górze listy;
b) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.556-1 w zakresie:
 naprawy błędu pozwalającego na wywoływanie dyspozytora medycznego podczas
otwartej formatki z innym zgłoszeniem,
 umożliwienie obsługi kolejki EACD z czekającymi zgłoszeniami podczas awarii
SWD PRM,
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 poprawy oprogramowania w zakresie możliwości powrócenia do rozmów, w
przypadku zawieszenia dwóch rozmów na Hold,
 optymalizacji przydzielania połączeń do kolejki alarmowej na konsoli
dyspozytorskiej,
 wyeliminowania duplikowania odpowiedzi z tym samym IdReques;
c) aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.125 w zakresie:
 naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch
rozmów,
 dodania regulowanego timeout-u na odzyskanie połączenia z SSW,
 poprawki na niewysyłanie żądania obserwacji kolejki, gdy sesja jest nieaktywna,
 poprawki przy odtwarzaniu sesji CTI po restarcie, dodanie czasu na odtworzenie
połączenia
 z SSW,
 aktualizacji czasu startu sesji przy odtwarzaniu z proto,
 poprawki błędu przy wypełnianiu statusu backup dla sesji CTI
d) aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.316 w zakresie:
 naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch
rozmów,
 dodania mechanizmu usuwania ‘+48’ z numeru CPA dla połączeń przychodzących;
e) aktualizację serwera SYNCHRON do wersji 1.1.33 w zakresie:
 usprawnienia działania wątku do obsługi szybkiej resynchronizacji,
 modyfikacji komunikacji przez ActiveMQ z CC. Rozszerzenie o parametry
występujące dla trybu wieloinstancyjnego, zwracanie kolekcji danych dla
prewalidacji,
 poprawki z nawiązywaniem połączenia z kolejką AMQ,
 poprawienia walidacji adresu serwera ActiveMQ,
 poprawienia aktualizacji punktu resynchronizacji,
 objęcia szybką resynchronizacją tych kanałów, na których nie pojawiły się nagrania
do czasu, kiedy główny wątek synchronizujący przeszedł do dnia następnego;
f) aktualizację komponentu Unistatus Service do wersji 1.0.0.32-1 w zakresie:
 poprawienia wyświetlania opisów na kaflach w sekcji dyspozytorów wysyłających
i przyjmujących,
 naprawienia błędu wyświetlania użytkowników w WOK ZABBIX,
 wyświetlania ostatniego statusu dla danego terminala który przychodzi z eacd;
g) aktualizację komponentu DGT CC do wersji 2.0.21 oraz DGT CC-WEB do wersji
2.0.32 w zakresie:
 poprawy zapisu zestawu radiowego,
 zmiany sposobu zapisu w LDAP klienta Keycloak dla dyspozytorni medycznej,
 poprawy zapisu Crossband,
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 dodania kolumny z numerem wersji konfiguracji w tabeli historii dystrybucji,
 dodania kolumny “Identyfikator DMR” oraz “Identyfikator Nexedge” na liście
terminali,
 umożliwienia definiowania statycznego CrossBandu,
 dodania opcji wielokrotnego logowania do grup,
 usprawnienia definiowania dostawców map,
 dodania identyfikatora dyspozytorni medycznej do “Roli” oraz rozszerzenia listy
wyboru kodu przy “Kolejce”,
 dodania flagi uprawnień „Zapis poziomu RSSI w historii zdarzeń” w opisie roli,
 dodania flagi uprawnień „Zapis pozycji GPS w historii zdarzeń” w opisie roli,
 poprawienia zapytania do zewnętrznych instancji aplikacji o status podczas
dystrybucji konfiguracji,
 poprawienia zapisu domeny radiowej,
 umożliwienia eksportu konfiguracji DCA do pliku i zapis na dysk,
 dodania menu WOK umożliwiające przypisanie strony startowej w WOK-ZABBIX,
 dodania typu kontaktu radiowego,
 doprecyzowania działania flagi “Autologowanie” w zasobach radiowych,
 uporządkowania zasobów radiowych w grupach addytywnych,
 umożliwienia edycji pola „fileAs” dla danej roli,
 dodania parametru Synchrona dotyczącego pracy w trybie multiinstancji,
 dodania numeru wersji konfiguracji wewnątrz konfiguracji DCA;
h) aktualizację komponentu Vabox do wersji 0.21.0 w zakresie:
 integracji z usługą DGT Audit – informacja o odsłuchach nagrań,
 poprawki dla odtwarzania strumieniowego. Eliminacja trzasków na łączeniu paczek,
 poprawki w module statystyk,
 poprawki w obsłudze (zmiany warunków logicznych) wielu kryteriów
wyszukiwania,
 poprawki w obsłudze zleceń z kolejki AMQ (zwiększenie pojemności),
 poprawki dla eksportu nagrań – obsługa różnych przepływności i strumieniowe
transkodowanie do mp3;
i) aktualizację komponentu Vabox – web do wersji 0.19.0 w zakresie:
 obsługi symbolu “*” na liście nagrań wskazującego na abonenta rejestrowanego,
 dodania nowego raportu – liczba jednoczesnych połączeń – dla roli administrator,
 zapisu pola kierunek przy eksporcie do csv,
 uodpornieniu GUI na wpisywanie przypadkowych danych do pola numer,
 zmiany metod odświeżania tokena,
 poprawki w obsłudze wylogowania,
 poprawki wizualne w interfejsie.
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9. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 19/09/2021 –
generowanie raportów WOK – PZŁ SWD PRM
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji przez Zespół
Krajowego Centrum Monitorowania Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) i oceny
inicjatywę użytkownika numer 19/09/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Podsystemu
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (PZŁ SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na stworzeniu raportów na
podstawie danych prezentowanych w narzędziu “Wizualizacja Obsługi Kolejek” (WOK).
Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ
uzasadniając, że narzędzie WOK (Wizualizacja Obsługi Kolejek) jest narzędziem mającym na celu
jedynie wizualizację pracy dyspozytorni medycznych oraz dyspozytorów medycznych. Z założenia, do
sporządzania raportów, służy Moduł Raportowy SWD PRM.
Warto nadmienić, że obecnie w Module Raportowym SWD PRM trwają prace nad udostępnieniem
raportów predefiniowanych pozwalających uzyskać statystyki odnośnie pracy dyspozytorni medycznej
oraz dyspozytorów medycznych. Będą to raporty m.in.:

a) „Raport 5 – Raport przedstawiający pracę dm – zmianowy – status” jest to raport
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych
b) w wybranym dniu na danej zmianie wraz z podaniem KD, na której był zalogowany
dany użytkownik, czasu przebywania KD w stanie wykluczenia (blokady),
wylogowania, zalogowania, nieznanym, przerwy i karnym. Wyniki są rozbite na
przedziały godzinne;
c) „Raport 6 – Raport przedstawiający pracę dm – zmianowy – operacje” jest to raport
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych
d) w wybranym dniu na danej zmianie wraz z wyszczególnieniem statusów kolejki EACD
oraz czasu ich trwania. Wyniki są rozbite na przedziały zgodnie ze statusem EACD.
Raport generowany jest dla konkretnej doby i zmiany;
e) „Raport 7 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny” jest to raport
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego i
maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi
zgłoszenia. W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na
przedziały godzinne;
f) „Raport 8 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny 999” jest to raport
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego i
maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi
zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 999 (połączenia z 112 nie są
brane pod uwagę). W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na
przedziały godzinne;
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g) „Raport 9 – Raport przedstawiający pracę dm – indywidualny 112” jest to raport
przedstawiający pracę dyspozytorów medycznych w wybranej dobie w interwale
godzinnym wraz z podaniem liczby połączeń odebranych, liczby połączeń
odrzuconych, średniego i maksymalnego czasu oczekiwania na połączenie, średniego i
maksymalnego czasu trwania połączenia, średniego i maksymalnego czasu obsługi
zgłoszenia. Uwzględniane są tylko połączenia na numer 112 (połączenia z 999 nie są
brane pod uwagę). W raporcie należy określić początek dyżuru. Wyniki są rozbite na
przedziały godzinne.
Należy mieć na uwadze, iż raporty są w trakcie przygotowywania, więc niektóre elementy opisów oraz
prezentowane dane mogą ulec zmianie.
Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

10. ZZP przy MZ otworzył oferty w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego
do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-150/21) – zakup tabletów i modułów GPS
Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia otworzył oferty w postępowaniu ZZP-150/21 o
udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM.
Postępowanie dotyczy zakup tabletów oraz GPS-ów wraz z systemem operacyjnym, które będą
wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM ziemnych i lotniczych zespołów
ratownictwa medycznego.
Obecnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.

11. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję oprogramowania
komponentów PZŁ SWD PRM w 3 ostatnich Ośrodkach Regionalnych w woj.
podkarpackim, woj. zachodniopomorskim, woj. śląskim – usprawnienia i poprawki
z HD
W dniu 8 listopada 2021 r. w związku z brakiem błędów w środowisku produkcyjnym w Ośrodku
Regionalnym (OR) Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie
udostępnionych w dniu 27 października 2021 roku nowych wersji oprogramowania komponentów PZŁ
SWD PRM w nocy z 4/5 listopada 2021 roku w ramach trzech ostatnich okien serwisowych
udostępnione zostały nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM w OR Rzeszowie, OR Szczecin oraz
w OR Katowice.
Dla ww. Ośrodków Regionalnych PZŁ SWD PRM, w trakcie okna serwisowego dyspozytornie
medyczne wykorzystujące wskazane OR PZŁ SWD PRM były niedostępne. Ich zadania w zakresie
obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przejęły inne dyspozytornie
medyczne zgodnie z tabelą zastępowalności dyspozytorni medycznych.
Były to 3 ostatnie OR PZŁ SWD PRM w których były realizowane prace.
Udostępnione użytkownikom nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM zawierają następujące
poprawki do błędów zgłoszonych w HelpDesku oraz usprawnienia:
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e) aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.327.31, w zakresie:
 naprawy błędu pozostawania sesji do AMQ, które generowały nadmiarowe
obciążenie sieciowe,
 naprawy błędu związanego z wyłączaniem się aplikacji DGT DCA, w przypadku
awarii serwera, na którym pracowało SSW1 i SUD1,
 naprawy błędu związanego z brakiem przydzielania połączenia alarmowego na KD,
pomimo zalogowania dyspozytora medycznego do kolejki EACD,
 modyfikacji sortowania kontaktów w menu kontekstowym kafla WKRM. Po
zmianie numer z sieci OST 112 zostanie wyświetlony na górze listy;
f) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.556-1 w zakresie:
 naprawy błędu pozwalającego na wywoływanie dyspozytora medycznego podczas
otwartej formatki z innym zgłoszeniem,
 umożliwienie obsługi kolejki EACD z czekającymi zgłoszeniami podczas awarii
SWD PRM,
 poprawy oprogramowania w zakresie możliwości powrócenia do rozmów, w
przypadku zawieszenia dwóch rozmów na Hold,
 optymalizacji przydzielania połączeń do kolejki alarmowej na konsoli
dyspozytorskiej,
 wyeliminowania duplikowania odpowiedzi z tym samym IdReques;
g) aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.125 w zakresie:
 naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch
rozmów,
 dodania regulowanego timeout-u na odzyskanie połączenia z SSW,
 poprawki na niewysyłanie żądania obserwacji kolejki, gdy sesja jest nieaktywna,
 poprawki przy odtwarzaniu sesji CTI po restarcie, dodanie czasu na odtworzenie
połączenia
 z SSW,
 aktualizacji czasu startu sesji przy odtwarzaniu z proto,
 poprawki błędu przy wypełnianiu statusu backup dla sesji CTI
h) aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.316 w zakresie:
 naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch
rozmów,
 dodania mechanizmu usuwania ‘+48’ z numeru CPA dla połączeń przychodzących;
f) aktualizację serwera SYNCHRON do wersji 1.1.33 w zakresie:
 usprawnienia działania wątku do obsługi szybkiej resynchronizacji,
 modyfikacji komunikacji przez ActiveMQ z CC. Rozszerzenie o parametry
występujące dla trybu wieloinstancyjnego, zwracanie kolekcji danych dla
prewalidacji,
 poprawki z nawiązywaniem połączenia z kolejką AMQ,
 poprawienia walidacji adresu serwera ActiveMQ,
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 poprawienia aktualizacji punktu resynchronizacji,
 objęcia szybką resynchronizacją tych kanałów, na których nie pojawiły się nagrania
do czasu, kiedy główny wątek synchronizujący przeszedł do dnia następnego;
h) aktualizację komponentu Unistatus Service do wersji 1.0.0.32-1 w zakresie:
 poprawienia wyświetlania opisów na kaflach w sekcji dyspozytorów wysyłających
i przyjmujących,
 naprawienia błędu wyświetlania użytkowników w WOK ZABBIX,
 wyświetlania ostatniego statusu dla danego terminala który przychodzi z eacd;
i) aktualizację komponentu DGT CC do wersji 2.0.21 oraz DGT CC-WEB do wersji
2.0.32 w zakresie:
 poprawy zapisu zestawu radiowego,
 zmiany sposobu zapisu w LDAP klienta Keycloak dla dyspozytorni medycznej,
 poprawy zapisu Crossband,
 dodania kolumny z numerem wersji konfiguracji w tabeli historii dystrybucji,
 dodania kolumny “Identyfikator DMR” oraz “Identyfikator Nexedge” na liście
terminali,
 umożliwienia definiowania statycznego CrossBandu,
 dodania opcji wielokrotnego logowania do grup,
 usprawnienia definiowania dostawców map,
 dodania identyfikatora dyspozytorni medycznej do “Roli” oraz rozszerzenia listy
wyboru kodu przy “Kolejce”,
 dodania flagi uprawnień „Zapis poziomu RSSI w historii zdarzeń” w opisie roli,
 dodania flagi uprawnień „Zapis pozycji GPS w historii zdarzeń” w opisie roli,
 poprawienia zapytania do zewnętrznych instancji aplikacji o status podczas
dystrybucji konfiguracji,
 poprawienia zapisu domeny radiowej,
 umożliwienia eksportu konfiguracji DCA do pliku i zapis na dysk,
 dodania menu WOK umożliwiające przypisanie strony startowej w WOK-ZABBIX,
 dodania typu kontaktu radiowego,
 doprecyzowania działania flagi “Autologowanie” w zasobach radiowych,
 uporządkowania zasobów radiowych w grupach addytywnych,
 umożliwienia edycji pola „fileAs” dla danej roli,
 dodania parametru Synchrona dotyczącego pracy w trybie multiinstancji,
 dodania numeru wersji konfiguracji wewnątrz konfiguracji DCA;
i) aktualizację komponentu Vabox do wersji 0.21.0 w zakresie:
 integracji z usługą DGT Audit – informacja o odsłuchach nagrań,
 poprawki dla odtwarzania strumieniowego. Eliminacja trzasków na łączeniu paczek,
 poprawki w module statystyk,
 poprawki w obsłudze (zmiany warunków logicznych) wielu kryteriów
wyszukiwania,
 poprawki w obsłudze zleceń z kolejki AMQ (zwiększenie pojemności),
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 poprawki dla eksportu nagrań – obsługa różnych przepływności i strumieniowe
transkodowanie do mp3;
j) aktualizację komponentu Vabox – web do wersji 0.19.0 w zakresie:
 obsługi symbolu “*” na liście nagrań wskazującego na abonenta rejestrowanego,
 dodania nowego raportu – liczba jednoczesnych połączeń – dla roli administrator,
 zapisu pola kierunek przy eksporcie do csv,
 uodpornieniu GUI na wpisywanie przypadkowych danych do pola numer,
 zmiany metod odświeżania tokena,
 poprawki w obsłudze wylogowania,
 poprawki wizualne w interfejsie.
12. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 22/09/2020 –
Informacja o stanie modułów GPS w Aplikacji Dyspozytora
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji przez Zespół
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) i oceny inicjatywy
użytkownika numer 22/09/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na umożliwieniu monitorowania
stanu urządzeń GPS i prezentowaniu stanu tych urządzeń w Module Dyspozytora.
W opinii KCMRM, byłaby to funkcjonalność usprawniająca pracę użytkowników w Module
Dyspozytora.
Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ
z zastrzeżeniem, że część opisywanych w zgłoszeniu rozwiązań zostanie zaimplementowana w ramach
rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Pozostała część opisanych funkcjonalności wybiega poza Projekt
Techniczny SWD PRM wersja 2.0. Ich implementacja wymagać będzie nowego zamówienia w ramach
odrębnego RFC, w skład którego będą wchodzić następujące elementy:

a) włączenie monitorowania modułów GPS do istniejącego systemu monitoringu
ZABBIX;
b) szczegółowe monitorowanie i diagnozowanie modułów GPS za pomocą komend
wysyłanych w postaci wiadomości SMS, przy pomocy których można będzie np.
zresetować moduł GPS lub wiadomością zwrotną otrzymać m. in:
 pozycję modułu GPS,
 informację z modułu GPS,
 status modułu GPS.
Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.
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13. Dostarczyliśmy do KGP 2 rutery na potrzeby rozbudowy Centralnego Systemu
Dostępowego sieci OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
W dniu 8 listopada 2021 r. w związku z podpisaniem Biurem Informatyki i Łączności Komendy
Głównej Policji (KGP) umowy na użyczenie dwóch routerów Cisco ISR 4461 do bezpłatnego używania
w celu rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego OST 112 w części dotyczącej Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), w dniu dzisiejszym
dostarczyliśmy rutery do siedziby KGP.
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 umożliwiającym 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 Ministra Zdrowia 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
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.
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14. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM06-02 w Tarnowie
W dniu 8 listopada 2021 r. w związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach
medycznych zlokalizowanych poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na
potrzeby prawidłowego działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace
związane w wymianą tych urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM0602 w Tarnowie.
W ramach prac zrealizowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację urządzeń.
Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności
Komendy Głównej Policji.

15. Zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury POK-ZOK
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – tzw.
“blachy”
Zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” i podpisaliśmy protokół odbioru.
Przedmiotem zamówienia był 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).
W ramach niniejszego postępowania rozbudowaliśmy posiadane obecnie środowisko o 2 sztuki
urządzeń Oracle Database Appliance X8-2-HA.
W związku rozbudową SWD PRM o kolejne moduły stało się koniecznością zapewnienie większej
wydajności i objętości fizycznej serwerów dla instancji baz danych Oracle a także dla rozwiązania
szyny danych (ESB). W związku z tym zostały zakupione dedykowane serwery Oracle (Oracle Database
Appliance X8-2-HA) czyli platforma składająca się z zoptymalizowanych wydajnościowo serwerów
fizycznych wraz z witalizatorem. Serwery te poza wydajnością dają możliwość optymalizacji
wykorzystywanych licencji zarówno Oracle Database jak i ESB poprzez odpowiednie partycjonowanie
zasobów i dynamicznie ich dostosowanie do zapotrzebowania.
Koszt realizacji projektu to 971 700,00 zł brutto. Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz jego montaż
s serwerowniach realizowała firma Decsoft S. A.
Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne były realizowane przez Zespół Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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16. Ogłosiliśmy najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie dokumentacji technicznych
modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w związku z budową PZŁ SWD PRM
W dniu 9 listopada 2021 r. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
2989/ZP/2021: „Dokumentacja Techniczna modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku z budową PZŁ SWD PRM”.
W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły cztery ofert, z czego po dokonaniu weryfikacji najkorzystniejszą
złożyła firma DIGICOS S. A. za cenę 70 725,00 zł brutto.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie Dokumentacji Technicznej modyfikacji oraz
rozbudowy instalacji antenowych w 23 Obiektach LPR w związku z budową PZŁ SWD PRM.
Przygotowana w ramach zamówienia Dokumentacja Techniczna będzie podstawą do późniejszych prac
związanych z modyfikacją/rozbudową instalacji antenowych w obiektach HEMS, EMS i CO LPR.

17. Zakończyliśmy prace związane z wymianą switch-y w DM06-01 w Krakowie
\w dniu 9 listopada 2021 r. w związku z kontynuacją projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach
medycznych zlokalizowanych poza Ośrodkami Regionalnymi Podsystemu Zintegrowanej Łączności
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na
potrzeby prawidłowego działania SWD PRM i systemów współpracujących, zakończyliśmy prace
związane w wymianą tych urządzeń w kolejnej lokalizacji. Tym razem prace realizowaliśmy w DM0601 w Krakowie.
W ramach prac zrealizowano:

a) demontaż aktualnie użytkowanych urządzeń;
b) montaż nowych urządzeń;
c) konfigurację urządzeń.
Prace były realizowane przez Zespół Centrum Technicznego SWD PRM Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego we współpracy z Inżynierami Biura Informatyki i Łączności
Komendy Głównej Policji.

18. Zleciliśmy realizację RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM
z PZŁ SWD PRM – etap II
W dniu 15 listopada 2021 r. zleciliśmy Wykonawcy SWD PRM firmie Gabos Software sp. z o. o.
realizację modyfikacji RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja z PZŁ SWD PRM – (etap II).
Produktem zlecenia RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja z PZŁ SWD PRM – (etap II) – jest
implementacja mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację
Modułu Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie
Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM.
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Obecnie Moduł Koordynatora oraz Moduł CO LPR w żaden sposób nie jest zintegrowany z PZŁ SWD
PRM. Z chwilą wdrożenia produkcyjnego PZŁ SWD PRM w CO LPR oraz w UW, konieczne jest
wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów, które umożliwią wymianę danych integrację Moduł
Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM.
Przedmiotem zmian jest :

a) dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej za pośrednictwem
PZŁ SWD PRM zainicjowania połączenia z numerem podanym, jako numer telefonu
Wzywającego poprzez kliknięcie przycisku „Połącz ponownie” z okna Zdarzenia;
b) dodanie funkcjonalności w Module Koordynatora umożliwiającej zainicjowanie
połączenia telefonicznego oraz odsłuchanie rozmowy z okna Odsłuchanie nagrania za
pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj” (w przypadku połączeń trójstronnych
– dwa odrębne przyciski). Dodatkowo powinna być możliwość połączenia
telefonicznego do stanowiska kierowania Policji/PSP i do CPR, biorących udział w
Zdarzeniu za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”;
c) dodanie mechanizmu automatycznego logowania na odpowiedni profil na KD po
zalogowaniu użytkownika do SWD PRM w Module Koordynatora oraz Module CO
LPR;
d) dodanie mechanizmu automatycznego blokowania, wylogowywania i przechodzenia na
przerwę na KD w aplikacji DGT DCA, odpowiadającemu statusowi pracy w Module
CO LPR;
e) dodanie mechanizmu umożliwiającego automatyczne zalogowanie do kolejki HLD
odpowiednio w Module Koordynatora oraz Module CO LPR;
f) wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na KD
powoduje wywołanie funkcji otwarcia formatki „Nowe połączenie” w Module CO LPR,
pod warunkiem istnienia danego numeru w CKT. Funkcjonalność obejmuje zarówno
zdarzenia HEMS, jak i transporty;
g) dodanie mechanizmu w Module CO LPR, który podczas dysponowania LZRM w czasie
gdy jest pora „noc”, w wyświetlanym oknie „Realizacja misji HEMS w nocy” i
zatwierdzeniu komunikatu przyciskiem „Zatwierdź i zadzwoń”, wykona żądanie
nawiązania połączenia wychodzącego do KD w MS LZRM;
h) dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej za pośrednictwem PZŁ
SWD PRM zainicjowanie połączenia poprzez kliknięcie przycisku „Połącz ponownie”;
i) dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Zdarzenia HEMS
zainicjowanie
połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna
Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”. Dodatkowo
powinna być możliwość połączenia telefonicznego na stanowiska kierowania
Policji/PSP i do CPR, biorących udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków
„Połącz z PSP”, „Połącz z Policją”, „Połącz z CPR”;
j) dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Transportu
zainicjowanie
połączenia telefonicznego oraz odsłuchanie rozmowy z okna
Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj”;
k) dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu listy Zdarzeń
w Module Koordynatora oraz z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu w Module
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CO LPR poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia. Funkcjonalność ta będzie obejmowała
dodanie odpowiednio opcji „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do
SZT”;
l) dodanie możliwości dzwonienia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu szczegółów zespołu
wybranego z listy zespołów w Module Koordynatora oraz Module CO LPR poprzez
dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, „Zadzwoń do LZRM”,
„Zadzwoń do SZT”.
Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa
Zdrowia.

19. Zleciliśmy realizację RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego
zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 2)
W dniu 15 listopada 2021 r. zleciliśmy realizację RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm
automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 2).
Celem projektu jest wprowadzenie zmian optymalizujących proces zbierania informacji koniecznych
do utworzenia zgłoszenia o incydencie serwisowym w aplikacji SWD PRM
w systemie Helpdesk. Wprowadzona zmiana wyeliminuje konieczność ręcznego zbierania danych o:

a) stacji dostępowej wykorzystywanej do obsługi SWD PRM;
b) aplikacji SWD PRM wykorzystywanej na stacji dostępowej;
c) logów aplikacji SWD PRM.
Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program Ticketcreator.
W pierwszym etapie realizacji zlecenia, zmiany zostały wprowadzone w Module Administratora,
Dyspozytora, ZRM i Analityka SWD PRM.
W drugim etapie realizacji zlecenia, zmiany zostaną wprowadzone w Module CO LPR, LZRM, Planisty,
Apteka, NFZ, Koordynatora.
Planowana modyfikacja realizowana w ramach etapu 2 obejmuje tak jak w przypadku etapu 1 dodanie
katalogu do wszystkich Modułów SWD PRM zawierającego program o nazwie „ticketcreator”
zbierającego wszystkie potrzebne dane do zgłoszenia incydentu serwisowego w systemie Helpdesk.
Dodatkowo, na oknie logowania każdego Modułu SWD PRM oraz sekcji menu każdego Modułu SWD
PRM dodany zostanie przycisk o nazwie „Zgłoś błąd” za pomocą, którego użytkownik będzie miał
możliwość wywołania okna zgłaszania incydentu serwisowego w systemie Helpdesk.
Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Departamentu Ratownictwa Medycznego
i Obronności Ministerstwa Zdrowia.
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20. XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 listopada 2021 r.
W dniu 16 listopada 2021 roku odbyło się XV posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Głównymi tematami XV posiedzenia było:

a) omówienie uwag do dokumentu opiniowanego przez Członków Rady ds. SWD PRM
w trybie obiegowym: RFC 03/2022/KCMRM/PZL SWD PRM – „przystosowanie
profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW dla KD typu 2
b) omówienie możliwości modyfikacji godzin restartu liczników w aplikacji WOK
c) omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się
w formie wideokonferencji.
Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 14 grudnia 2021 r.

21. Przekazaliśmy
do
akceptacji
MZ
specyfikację
modyfikacji
RFC
3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla
ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B
W dniu 16 listopada 2021 r. w związku z uzyskaniem akceptacji Członków Rady ds. Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego dla dokumentu RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD
PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol
Dyspozytorskich typu B, przekazaliśmy specyfikację modyfikacji do akceptacji Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych
konsol dyspozytorskich dla użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM na
stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz
dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.:
„Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.
Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy,
większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych
konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.
Produktem zlecenia są nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego,
zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego
przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww.
specyfikacją.
W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu planowane są:

a) zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“
b) zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych
paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na KD typu A
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c) dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”,
w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM
W przypadku akceptacji ww. RFC przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia,
dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny prac.

22. Przekazaliśmy
do
akceptacji
MZ
specyfikację
modyfikacji
RFC
05/2022/KCMRM/SWD PRM – Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2
W dniu 17 listopada 2021 roku w związku z uzyskaniem akceptacji Członków Rady ds. Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego dla dokumentu RFC 05/2022/KCMRM/SWD PRM
– “Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2″, w dniu 17 listopada 2021 r. przekazaliśmy
specyfikację modyfikacji do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.
RFC 05/2022/KCMRM/SWD PRM – “Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2″ zostało
opracowane w związku z kolejnym etapem optymalizacji implementacji w SWD PRM skali bólu.
Propozycję w tym zakresie zmian zgłosił jeden z użytkowników SWD PRM, który wnosił
o wprowadzenie zmian umożliwiających wskazanie w SWD PRM dokładnej lokalizacji bólu o etiologii
urazowej, w sytuacji gdy występuje wiele urazów w różnych lokalizacjach na ciele.
Przedmiotem zmiany jest optymalizacja funkcjonalności skali bólu w Module ZRM poprzez dodanie
kolumny z polami typu “checbox”, o nazwie „Uwzględnij na Skali Bólu”, umożliwiającymi
użytkownikowi oznaczenie, które urazy mają zostać uwzględnione na skali bólu.

23. ZZP przy MZ otworzył oferty w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego
do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – zakup komputerów, konsol
dyspozytorskich, monitorów, słuchawek, czytników kodów
W dniu 17 listopada 2021 r. Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia otworzył oferty
w postępowaniu ZZP-149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM. Postępowanie dotyczy zakupu komputerów, konsol
dyspozytorskich, wraz z systemem operacyjnym, monitorów, słuchawek, czytników kodów, które będą
wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM naziemnych i lotniczych zespołów
ratownictwa medycznego.
Obecnie trwa weryfikacja złożonej dokumentacji.

24. Zakończyliśmy prace nad widokami nowych okien w rozbudowywanym Module
Dyspozytora (SWD PRM 2.0)
W dniu 17 listopada 2021 r. w związku z rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, trwa obecnie rozbudowa m. in. Modułu
Dyspozytora. W związku z wprowadzeniem do Modułu Dyspozytora w wersji 2.0 wielu nowych
funkcjonalności wystąpiła konieczność dodania wielu nowych okien oraz modyfikacji już dziś
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wykorzystywanych przez dyspozytorów medycznych. Wszystkie nowe i zmodyfikowane okna zostały
przygotowane w ramach dokumentu makiet.
Największe zmiany w ramach już dziś dostępnych dla użytkowników okien zaszły w oknie formatki
przyjęcia zgłoszenia oraz szczegółów ZRM. W oknie formatki zgłoszenia poza dołączeniem całej nowej
sekcji “Ponaglenia” gruntownie przebudowano położenie i układ pozostałych sekcji. Dla ułatwienia
obsługi całe okno zostało podzielone na trzy funkcjonalne kolumny. Projekt nowego okna formatki
przyjęcia zgłoszenia uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
W oknie szczegółów ZRM poza dołączeniem całej nowej sekcji obrazującej tryb pracy tabletu oraz
odbiornika GPS, dodano informacje o nazwie dysponenta, rodzaju ZRM, wykazie aktywnych KZW,
możliwości zmiany radiotelefonu oraz odbiornika GPS, dodano sekcję z wykazem radiotelefonów
przypisanych do ZRM oraz wykorzystywanych przez członków ZRM, dodano również przycisk
“Historia zmian” dzięki któremu dyspozytor medyczny będzie mógł podejrzeć historię statusów danego
ZRM. Dodatkowo gruntownie przebudowano położenie i układ sekcji.
Zmiany będę również w oknie głównym, gdzie poza dodaniem nowych filtrów, pojawią się nowe
przyciski w panelu funkcyjnym. Modyfikacji będzie podlegał również pasek stanu okna głównego.
W ramach dokumentu makiet nowych formatek oraz zmodyfikowanych widoków zostało opracowane
61 grafik:

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

widok okna logowania do Modułu Dyspozytora
widok okna głównego dla profilu ogólnego
widok okna głównego dla DMP
widok okna głównego dla DM
widok okna głównego dla GDM/ZGDM
widok okna z powiadomieniem o udostępnieniu planu harmonogramu
widok okna „Plan dyżuru” z zaplanowanymi dyżurami
widok listy „Plan dyżuru”
widok komunikatu przy braku dyżuru
widok panelu funkcyjnego
widok tooltip w panelu funkcyjnym
dostęp do „Historii dostępów do listy obszarów”
widok okna „Zgłoszenia archiwalne”
widok okna „Monitor aktywności”
widok okna „Monitor aktywności” z otwartym obszarem dodatkowym
widok okna „Harmonogram”
widok harmonogramu do druku
widok filtrów listy zdarzeń
widok listy zespołów
widok okna „Wybierz obszar dysponowania CO LPR”
widok okna “Szczegóły ZRM” – wersja 1
widok okna “Szczegóły ZRM” – wersja 2
widok formatki “Historia zmian – zmiana statusu”
widok formatki “Historia zmian – poprzednie zlecenia”
widok paska stanu okna głównego
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z) widok ogólny okna formatki zdarzenia
aa) widok okna „Dostęp do nagrań”
bb) widok okna „Dostęp do nagrań” – odsłuch nagrań niedostępny
cc) widok formatki “Historia zdarzenia”
dd) widok okna „Historia dostępu”
ee) widok sekcji informacje o zdarzeniu z polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”
ff) widok sekcji zleceń z dodanym polem „Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego”
gg) widok sekcji „Ponaglenia”
hh) widok zdarzenia z oznaczonym ponagleniem
ii) widok okna „Ponaglenie”
jj) widok komunikatu przy nieoznaczonych ZRM do wysłania
kk) widok okna „Nowe połączenie”
ll) widok okna „Historia ponagleń”
mm)
widok sekcji „Zadysponowany”
nn) widok okna „Szczegóły odmowy”
oo) widok okna powiadomienia „Odmowa przyjęcia pacjenta”
pp) widok okna „Odmowy przyjęcia pacjenta” – przed wybraniem przez GDM szpitala lub
przekazaniem do WKRM
qq) widok okna „Odmowy przyjęcia pacjenta” – po wybraniu przez GDM szpitala
rr) widok komunikatu z pytaniem
ss) widok sekcji „Docelowe miejsce transportu”
tt) widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu
przez ZRM
uu) widok notyfikacji o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu przez
ZRM
vv) widok powiadomienia o wysłaniu prośby o wskazanie docelowego miejsca transportu
przez DMW
ww)
widok okna „Wybór podmiotu leczniczego”
xx) sugerowana trasę przejazdu ZRM do wybranego podmiotu
yy) widok okna „Dołączenie służb pomocniczych”
zz) widok okna autoryzacji dostępu
aaa)
widok okna „Ustaw obszar dysponowania”
bbb)
widok okna autoryzacji dostępu do odblokowania dostępu
ccc)
widok sekcji „Przydziel dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”
ddd)
widok sekcji „Przydziel dostęp – Lista obszarów dysponowania”
eee)
widok sekcji „Przydziel dostęp – Powód przydzielenia dostępu”
fff) widok sekcji „Odbierz dostęp – Lista dyspozytorów medycznych”
ggg)
widok podsekcji „Odbierz dostęp – Lista obszarów dysponowania”
hhh)
widok komunikatu o przydzielonym dostępie
iii) widok okna autoryzacji podtrzymania udzielonego dostępu
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25. Podpisaliśmy umowę na sporządzenie Dokumentacji Technicznych modyfikacji torów
antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku
z budową PZŁ SWD PRM
W dniu 22 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na sporządzenie Dokumentacji
Technicznych modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego (LPR) w związku z budową PZŁ SWD PRM.
Wykonawcą umowy jest firma DIGICOS S. A.
Kwota brutto umowy to: 70 725,00 złotych.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Dokumentacji Technicznej modyfikacji oraz rozbudowy
instalacji antenowych w 23 Obiektach LPR w związku z budową PZŁ SWD PRM.
Przygotowana w ramach zamówienia Dokumentacja Techniczna będzie podstawą do późniejszych prac
związanych z modyfikacją/rozbudową instalacji antenowych w obiektach HEMS, EMS i CO LPR. Czas
na realizację umowy to 7 tygodni.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2989/ZP/2021 wpłynęły oferty od czterech firm:

a) DIGICOS S.A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań – kwota oferty brutto: 70
725,00 zł, termin realizacji 7 tygodni od zawarcia umowy
b) AXIANS NETWORKS POLAND sp. z o. o., ul. Annopol 14A, 03-236 Warszawa
kwota oferty brutto: 155 595,00 zł, termin realizacji 4 tygodnie od zawarcia umowy
c) TELE-COM sp. z o. o., ul. Jawornicka 8, 60-968 Poznań – kwota oferty brutto: 99
015,00 zł, termin realizacji 7 tygodni od dnia zawarcia umowy
d) PHU ”KA-IG” Joanna Mlicka-Mira, ul. Gołębia 59/5, 85-309 Bydgoszcz – kwota oferty
brutto: 121 600,00 zł, termin realizacji 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

26. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ
SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz
DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B
W dniu 23 listopada 2021 r. u zyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa
Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM –
Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol
Dyspozytorskich typu B. Wcześniej dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych
konsol dyspozytorskich dla użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM na
stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz
dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.:
„Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.
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Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy,
większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych
konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.
Produktem zlecenia są nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego,
zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego
przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww.
specyfikacją.

27. Zakończyliśmy prace nad Projektem Technicznym budowy łączy SS7 na potrzeby
obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999
W dniu 26 listopada 2021 r. zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem finalnej wersji Projektu
Technicznego (PT) budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy
999. Realizacja tego zadania jest związana z kolejnym etapem budowy Podsystemu Zintegrowanej
Łączności Systemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ SWD PRM).
Przygotowany PT stanowi dokumentację techniczną, planów testów akceptacyjnych oraz planu
wdrożenia usług telekomunikacyjnych dla PZŁ SWD PRM w systemie Państwowe Ratownictwo
Medyczne pomiędzy siecią PSTN a PZŁ SWD PRM w technologii SS7. Jest wykonywany w ramach
umowy nr 469/DN/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. na „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“.
Wykonawcą umowy jest firma Netia S. A.
W dokumencie PT zawarte są informacje takie jak:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

założenia projektowe;
opis rozwiązania technicznego;
wykaz dostarczanych urządzeń;
opis łączy dostępowych;
opis testów akceptacyjnych operatora;
plan wdrożenia.

Celem projektu budowy łączy SS7 do lokalizacji Ośrodków Regionalnych PZŁ SWD PRM na terenie
Polski jest dostęp do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń
alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM poprzez kierowanie
wywołań głosowych na numer alarmowy 999, realizowanych przez abonentów mobilnych i
stacjonarnych, do właściwego terytorialnie OR PZŁ SWD PRM zgodnie z Tablicami NKA.
Przy realizacji projektu przyjęto następujące założenia projektowe:

a) budowa rozwiązania w oparciu o niezależne łącza dostępowe podstawowe i zapasowe
w technologii światłowodowej oraz radiowej w paśmie licencjonowanym (dotyczy
kilku lokalizacji);
b) realizacja łączy do lokalizacji OR PZŁ SWD PRM ze wskazaną topologią;
c) zakończenie łączy modemami optycznymi CE bądź modułami IDU radiolinii
zarządzanymi przez Wykonawcę;
d) zapewnienie bezpieczeństwa sieci;
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e) zapewnienie systemów monitorowania;
f) zapewnienie wymaganego poziomu SLA;
g) wdrożenie zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Obecnie w ramach realizacji projektu zakończyła się budowa łączy podstawowych i zapasowych do OR
PZŁ SWD PRM. Kończą się również ostatnie testy kompatybilności łączy SS7. Z dniem 29 listopada
2021 r. rozpocznie się realizacja ostatniego rodzaju testów – testy funkcjonalne.

28. Zakończyliśmy cykl warsztatów dla dyspozytorów medycznych z Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego
W dniu 25 listopada 2021 r. na wniosek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
przedstawiciele Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM przeprowadzili cykl warsztatów dla dyspozytorów
medycznych z dyspozytorni medycznej DM09-01 Rzeszów.
Warsztaty odbywały się w dniach:

a) 24 listopada w godzinach 09:00 – 13:00, 32 uczestników;
b) 24 listopada w godzinach 13:00 – 17:00, 8 użytkowników – Główni Dyspozytorzy
Medyczni i ich zastępcy;
c) 25 listopada w godzinach 09:00 – 13:00, 16 uczestników;

Łącznie w warsztatach wzięło udział 48 dyspozytorów medycznych.
Tematem zajęć prowadzonych przez KCMRM były:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

W ramach warsztatów, prowadzone były również zajęcia z zakresu współpracy z HEMS. Wykład na
temat współpracy dyspozytorni medycznych z HEMS, zaprezentował Pan Przemysław Barczentewicz
– ratownik medyczny z Bazy HEMS Sanok.
Celem warsztatów w głównej mierze było podniesienie świadomości oraz wiedzy dyspozytorów
medycznych w zakresie funkcjonowania SWD PRM. Prowadzący odpowiadali na liczne pytania
uczestników szkoleń oraz uczestniczyli w dyskusjach na temat kierunku rozwoju SWD PRM oraz
bieżących problemów pojawiających się w pracy dyspozytorów medycznych.
Zajęcia prowadzili Tomasz Draczyński i Jakub Czarski z Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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29. Trwa dystrybucja konsol dyspozytorskich dla WKRM do 10 ostatnich Urzędów
Wojewódzkich
W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) planowane jest dołączenie kolejnych
stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) do grona użytkowników
PZŁ SWD PRM.
Obecnie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) realizuje ostatni etap
dystrybucji konsol dyspozytorskich (KD) do poszczególnych Urzędów Wojewódzkich (UW)
przeznaczonych do wykorzystania na stanowiskach WKRM. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, do
dnia 7 grudnia 2021 r., KD zostaną dostarczone do ostatnich 10 UW.
Po stronie Urzędu Wojewódzkiego po dostarczeniu KD pozostaje podłączenie w miejscu docelowego
użytkowania, przekazanych KD do zasilania, do sieci OST 112 oraz odpowiednie zaadresowanie
przekazanych urządzeń. Po zrealizowaniu ww. prac Pracownicy Centrum Technicznego KCMRM
dokonają instalacji oprogramowania antywirusowego, DGT DCA oraz agenta ITSM.
Po zakończeniu konfiguracji KD po stronie Urzędów Wojewódzkich pozostanie przeszkolenie nowych
użytkowników PZŁ SWD PRM z obsługi aplikacji DGT DCA. Szkolenia powinni przeprowadzić
przeszkoleni w tym zakresie przez KCRM trenerzy będący pracownikami Urzędu Wojewódzkiego.

30. Wykonawca udostępnił w środowisku testowym PZŁ SWD PRM nową wersję
komponentu DGT-CC (2.0.37), EACD (6.572) i DCA (2.0.327.32) zawierającą
usprawnienia i poprawki do błędów z HD – m. in. naprawa unistatusów
W dniu 26 listopada 2021 r. w środowisku testowym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) została
udostępniona nowa wersja komponentów: GT-CC (2.0.37), EACD (6.572) i DCA (2.0.327.32). Nowe
wersje obsługują usprawnienia oraz poprawki do błędów z HD w dużej mierze błędy z wyświetlaniem
aktualnych statusów użytkowników w SWD PRM oraz synchronizacji danych do kont imiennych do
WOK.
Nowa wersja ww. komponentów PZŁ SWD PRM zawierają następujące zmiany:

a) DGT-CC (2.0.37):
 poprawka do prewalidacji DCA
 dodanie dodatkowych atrybutów do synchronizacji WOK
 reorganizacja danych do eksportu pliku konfiguracyjnego
 automatyczne przypisanie kontaktów radiowych do kafli
 poprawka przypisania terminali
 poprawki do synchronizatorów WOK (zabbix api)
 szybsze (ok. 10 razy) generowanie konfiguracji DGT DCA
 dodanie atrybutu czy kontakt jest potomny
b) EACD (6.572):
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 poprawka do błędu błędnego wyświetlania statusu użytkownika w przypadku
szybkiego przelogowania – status dla kafla właściciela i tym samym status kafla na
innych konsolach będzie prawidłowy
 wydłużenia czasu niezbędnego do wylogowania i rozwiązania tym samym
problemu prezentacji połączenia przychodzącego w trakcie wylogowywania
użytkownika
z kolejki EACD – zmiana eliminuje kolizję wylogowania użytkownika z kolejki
EACD i przydziału połączenia
 dodane
500ms
opóźnienia,
pomiędzy
faktycznym
wylogowaniem
a powiadomieniem dyspozytora medycznego w DGT DCA o przydzieleniu
połączenia
c) DGT DCA (2.0.327.32)
 naprawa zgłoszonych problemów z prezentacją statusów użytkowników na kaflach
– unistatusy w zakresie:
 po przelogowaniu status dyspozytora medycznego z poprzedniej zmiany nie
będzie już prezentowany
 po zmianie stanowiska dyspozytor medyczny będzie widoczny i będzie posiadał
prawidłowy status na kaflach
 będą widoczne prawidłowe statusy użytkowników na kaflach z innych
dyspozytorni medycznych
 przy pierwszym wejściu w zakładkę dyspozytornie medyczne będą one
posiadały poprawne statusy na kaflach
Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem
pozytywnym ww. wersja zostanie niezwłocznie udostępniona w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD
PRM w Ośrodku Regionalnym PZŁ SWD PRM Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie celem
weryfikacji zachowania w środowisku produkcyjnym.

31. Przekazaliśmy do realizacji specyfikację modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ
SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz
DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B
W dniu 26 listopada 2021 r. w związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM
– Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol
Dyspozytorskich typu B, przekazaliśmy RFC do realizacji. Wcześniej dokument uzyskał akceptację
Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz otrzymaliśmy
wycenę realizacji.
RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych
konsol dyspozytorskich dla użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM na
stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz
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dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.:
„Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.
Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy,
większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych
konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.
Produktem zlecenia są nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego,
zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego
przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww.
specyfikacją.

32. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim na udostępnienie
powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y w DM13-01 Kielce
W dniu 26 listopada 2021 r. zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy z Wojewodą Świętokrzyskim
porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y na potrzeby
dyspozytorni medycznej DM13-01 w Kielcach.
W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych,
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia
czterostronnego porozumienia pomiędzy:

a) Skarbem Państwa – Wojewodą Świętokrzyskim
b) Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych
pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie
województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej w Kielcach.
Mając na uwadze:

a) treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania
administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do
spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia
b) treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym
Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie
województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu
państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie
c) okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań
poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków
środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez
całą dobę, przez cały rok
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d) iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez
optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na
terenie województwa
– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

a) określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Opolu dla potrzeb utrzymania
prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju,
b) określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania,
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie
województwa i Kraju.
W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych 2 switch-y na
nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace związane z wymianą
switch-y w DM13-01 w Kielcach zostaną zrealizowane przez Zespół Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego w ramach posiadanego budżetu.

33. Uzyskaliśmy ponownie decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla siedziby
KCMRM
Uzyskaliśmy ponownie decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla siedziby Krajowego
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie siedziby KCMRM o powierzchni zabudowy do
1250 m2, czterech kondygnacji naziemnych i jedna kondygnacja podziemna (parking na ok. 27 miejsc
postojowych). W budynku znajdować się będą m. in. pom. biurowe, techniczne, konferencyjne, sale
szkoleniowe, sala audiowizualna, pokoje hotelowe, zaplecze socjalne, etc.
Na dachu KCMRM przewidziane są do umieszczenia: instalacje i urządzenia wentylacji i klimatyzacji
budynku, instalacja fotowoltaiczna oraz zespół anten: radiolinia, antena dvb-t/sat, instalacja satelitarna
oraz dodatkowy maszt antenowy (rezerwa).
Inwestycja realizowana będzie w północnej części działki o numerze ewidencyjnym 7/10, obręb: 6-1001 na terenie Portu Lotniczego Warszawa – Babice. Przewidywana powierzchnia zajęta przez
inwestycję wynosić będzie do 1 910 m2. Właścicielem terenów, na których znajduje się lotnisko, a w
tym i planowana do wykonania inwestycja jest Skarb Państwa.
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajduje się głównie infrastruktura lotnicza związana z
Lotniskiem Warszawa – Babice, w tym: hangary lotnicze m. in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Helicopter.pl S. A., Heli – Invest Sp. z o. o. oraz infrastruktura towarzysząca (w tym parkingi), płyty
przedhangarowe, tymczasowa strefa końcowego podejścia i startu śmigłowca – FATO.
W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa:
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a) budynku KCMRM wraz z masztami antenowymi i infrastrukturą techniczną
zlokalizowaną na dachu budynku: o pow. zabudowy do 1250 m2 po obrysie
zewnętrznym (bez uwzględnienia obrysu kondygnacji podziemnej),
b) wiaty na rowery o powierzchni do 20 m2,
c) zjazdów na działkę z drogi publicznej, zjazdu do parkingu podziemnego oraz dróg
wewnętrznych i ciągów pieszych o powierzchni do 350 m2,
d) parkingu podziemnego na poziomie „- 1” – ok. 27 miejsc postojowych.
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