
XVII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 

Warszawa, 16 lutego 2022 r.



1. Przywitanie Członków Rady;

2. Przyjęcie planu XVII posiedzenia Rady;

3. Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia Rady z dnia 14 grudnia 2021 r.;

4. Omówienie inicjatyw zgłoszonych przez użytkowników SWD PRM wraz z opiniami KCMRM;

5. Omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;

Plan Posiedzenia



6. Omówienie stanu realizacji projektu pn.: „Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na

potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999

obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” ze

szczególnym uwzględnieniem zaimplementowanego modelu zastępowalności OR PZŁ SWD PRM;

7. Omówienie zgłoszonych uwag do projektu ankiety oceny dyspozytorni medycznych na potrzeby

aktualizacji procedur awaryjnych;

8. Wolne wnioski;

9. Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady;

10.Podsumowanie.

Plan Posiedzenia



Omówienie inicjatyw zgłoszonych przez 
użytkowników SWD PRM wraz z opiniami KCMRM



Inicjatywy z roku 2020

• 22/09/2020 – Monitorowanie stanu GPS;
• 27/10/2020 – Informacja o KZW przez SMS na komórki ZRM;
• 28/10/2020 – Wysyłanie SMS o offline aplikacji Mobilnej ZRM do kierownika ZRM.



Inicjatywy z roku 2020

22/09/2020 – Monitorowanie stanu GPS

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Monitorowanie stanu modułów GPS i prezentowanie stanu w Aplikacji Dyspozytora, informowanie dysponentów o stanie 
modułów w celu usunięcia awarii. 

Opinia KCMRM: pozytywna.
Część opisywanych funkcjonalność zostanie zaimplementowana w Module Dyspozytora w ramach rozbudowy SWD PRM do
wersji 2.0. Wizualizacja stanu połączenia/właściwego odczytu danych z modułu GPS prezentowana będzie w oknie szczegółów
ZRM w Module Dyspozytora. Rozróżnione będą dwa statusy tryby pracy modułu GPS oznaczone różnymi kolorami. Kolor zielony
– status online, zaś kolor czerwony – status offline. Pozostała część opisanych funkcjonalności wybiega poza PT SWD PRM wersja
2.0. Ich implementacja wymagać będzie nowego zamówienia w ramach odrębnego RFC.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do opinii KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany. 



Inicjatywy z roku 2020

27/10/2020 – Informacja o KZW przez SMS na komórki ZRM

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Wysyłanie SMS z treścią skróconą z KZW (adres, powód, kod pilności) na komórki ZRM.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Cały skład ZRM powinien pozostawać w gotowości do przyjęcia wezwania drogą elektroniczną (za pomocą SWD PRM), a każda
sytuacja, gdy ZRM zwleka z wyjazdem z powodu niekompletnej załogi jest niedopuszczalna.
Niemniej jednak mając na uwadze różnego rodzaju sytuacje w codziennej pracy ZRM oraz lokalne specyfiki we drożeniu
powiadomień członków ZRM o zadysponowanym przez dyspozytora medycznego zdarzeniu należy upatrywać skrócenie czasu
wyjazdu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że wysyłanie wiadomości SMS do ZRM przy ok. 9 000 wyjazdów dziennie
powodowałoby wzrost koniecznej do zagwarantowania puli SMS, która na ten moment nie jest zabezpieczona w wydatkach na
SWD PRM.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do opinii KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany. Jednakże wskazane zadanie powinno być poprzedzone szczegółową 
analizą poszerzoną o koszty utrzymywania zadania co umożliwi podjęcie decyzji o realizacji zadania w ramach rozwoju SWD PRM 
po wersji 2.0



Inicjatywy z roku 2020

28/10/2020 – Wysyłanie SMS o offline aplikacji Mobilnej ZRM do kierownika ZRM

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Wysyłanie SMS na komórkę kierownika ZRM o statusie offline Aplikacji Mobilnej ZRM, informowanie dyspozytorów o statusie 
tabletów.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Częściowa realizacja zgłoszenia (podgląd na status tabletu w Module Dyspozytora) zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy
SWD PRM do wersji 2.0. Wysyłanie informacji do kierownika ZRM o statusie offline tabletu wydaje się rozwiązaniem
bezpodstawnym, ponieważ ma on ciągły dostęp do podglądu trybu pracy tabletu, ponadto ww. status w większości przypadków
uruchamia się, gdy następuje zanik sieci GSM, a w takim przypadku, wiadomości SMS również nie zostaną dostarczone.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na brak dedykowanych środków na finansowanie kosztów SMS-ów, które byłyby generowane
podczas działania funkcjonalności. Rekomendujemy ponowną ocenę zasadności wysyłania SMS-ów do kierowników ZRM
w momencie wdrożenia w środowisku produkcyjnym podglądu statusu tabletu ZRM w Module ZRM.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do opinii KCMRM o częściowej realizacji zaproponowanej zmiany w ramach dalszego rozwoju do wersji 2.0. W odniesieniu do 
odstępuje od realizacji wysyłania SMS do kierowników ZRM. 



Inicjatywy z roku 2021

• 5/02/2021 – Implementacja nowych skrótów klawiszowych;
• 6/03/2021 – Dodanie punktów przekazania poszkodowanych TOPR;
• 8/03/2021 – Nowe raporty do danych z PZŁ SWD PRM;
• 9/03/2021 – Dodanie raportu „Status ZRM”;
• 12/04/2021 – Modyfikacja sposobu dysponowania LZRM;
• 13/04/2021 – Dodanie zakładki „Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta;
• 14/04/2021 – Dodanie parametrów wejściowych rozpoczęcia dyżuru;
• 15/04/2021 – Dodatkowy raport w Module Raportowym z podziałem na dyspozytorów;
• 19/09/2021 – Raporty PZŁ z WOK;
• 20/09/2021 – Dodanie możliwości odsłuchu treści nagrania z formatki zgłoszenia dla zgłoszenia przyjętego 

przez inną DM ale przekazaną do właściwej DM w celu zadysponowania ZRM;
• 24/11/2021 – Dodanie opcji wybrania karty sieciowej;
• 25/11/2021 – Syntezator mowy;
• 26/11/2021 – Dodanie paska wyszukiwania w MANL;
• 28/12/2021 – Dodanie nowych statusów dojazd na mycie, dojazd na dezynfekcję;
• 31/12/2021 – Modyfikacja zakładki SIM o nową funkcję drukowania i eksportu danych – zwrócenie do 

zgłaszającego celem uzupełnienia.



Inicjatywy z roku 2021

5/02/2021 – Implementacja nowych skrótów klawiszowych

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Skróty klawiszowe zaproponowane przez Radę ds. SWD PRM wprowadza skróty klawiszowe w module dyspozytora.
Uruchomienie poszczególnych funkcji będzie możliwe za pomocą jednoczasowego wciśnięcia dwóch klawiszy. Zgodnie ze
stanowiskiem Rady ds. SWD PRM z dnia 29.01.2021 r. proponuje się zmianę wprowadzonej funkcjonalności i przeniesienia
skrótów klawiszowych na klawisze funkcyjne F.

Opinia KCMRM: negatywna.
Powyższa funkcjonalność wymaga realizacji w ramach zlecenia RFC polegającego na modyfikacji obecnie istniejącego
mechanizmu w SWD PRM. Warty zauważenie jest fakt, iż funkcjonalność skrótów klawiszowych dla powyższych mechanizmów
jest już zaimplementowana w SWD PRM, dla kombinacji dwóch klawiszy, co w ocenie KCMRM ograniczy w znacznym stopniu
możliwość wystąpienia błędu spowodowanego przypadkowym wciśnięciem jednego klawisza. Ponadto, warto zwrócić uwagę, iż
pojedyncze klawisze funkcyjne F mają ustalone oraz powszechnie znane funkcje, które nie odpowiadają zaproponowanym przez
użytkownika.

Decyzja MZ: brak



Inicjatywy z roku 2021

6/03/2021 – Dodanie punktów przekazania poszkodowanych TOPR

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Możliwość auto uzupełnienia pola adres w aplikacji dyspozytor na podstawie słownika punktów w których TOPR
przekazuje poszkodowanych do ZRM. Punkty te opisane są adresem lub współrzędnymi GPS.

Opinia KCMRM: negatywna.
Realizacja wymagania tj. implementacja słownika punktów przekazania wiązałaby się z określeniem procedur oraz
sposobu aktualizacji i zarządzania ww. słownikiem, ponieważ KCMRM nie byłby administratorem jego danych,
a jedynie użytkownikiem końcowym, co mogłoby powodować brak aktualnych danych. Modyfikacja wymagałaby
również modyfikacji formatki zdarzenia w Module Dyspozytora poprzez dodanie listy rozwijalnej, z której
pobierane byłby dane ww. punktów przekazania.

Decyzja MZ: brak



Inicjatywy z roku 2021

8/03/2021 – Nowe raporty do danych z PZŁ SWD PRM

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie nowych raportów:
- ilość zgłoszeń alarmowych w przedziale czasowym dla danego użytkownika (DM - P);
- czas obsługi zgłoszeń alarmowych konkretnego DM-P w danym przedziale czasowym;
- średni czas obsługi zgłoszeń dla konkretnego DM;
- zbiór nagrań konkretnego dyspozytora w określonym przedziale czasowym.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Dodanie nowego raportu wymaga szczegółowego określenia założeń biznesowych. Ponadto, nie ma możliwości
wygenerowania zbioru nagrań dla konkretnego dyspozytora w określonym przedziale czasowym, jako raport
w Module Raportowym, a dostęp opisanych raportów jest możliwy do zawężenia jedynie do konkretnego
podmiotu, a nie uprawnień użytkownika SWD PRM.

Decyzja MZ: brak



Inicjatywy z roku 2021

9/03/2021 – Dodanie raportu „Status ZRM”

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie raportu zawierającego dane: Numer KZW, Kryptonim ZRM, Status (data i godzina wciśnięcia danego statusu) czas
realizacji zgłoszenia (od wyjazdu do zakończenia – dezynfekcji)
Użytkownik przy tworzeniu raportu powinien mieć do wyboru: zakres dat, dysponenta, konkretny ZRM.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Dodanie nowego raportu wymaga szczegółowego określenia założeń biznesowych. Po wstępnej analizie, istnieje możliwość
opracowania i wdrożenia zaproponowanego raportu. Aktualnie w ramach raportów ZRM nie istnieje raport przedstawiający czasy
statusów w ramach realizacji KZW.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do zaproponowanej propozycji zmian w SWD PRM. Prace w tym zakresie będą prowadzone w ramach spotkań roboczych MZ 
z KCMRM. Jako wstępną propozycje należy rozważyć dodanie do obecnego raportu kolumny nr KZW. 



Inicjatywy z roku 2021

12/04/2021 – Modyfikacja sposobu dysponowania LZRM

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Prośba o rozważenie opcji, która pozwoliłaby wysyłać formatki zlecenia do Ratowników LPR w większym zasięgu
niż tylko sąsiednie województwa, np. DM15-02 w Koninie ma przyjemność współpracować niekiedy z Ratownikiem
18 a nie może przekazać do niego formatki bo jest to następne ( nie sąsiadujące) województwo, mimo że Ratownik
18 stacjonuje od „naszego” rejonu operacyjnego ok 60 km – wydłuża to i utrudnia dysponowanie ZLPR
pozostawiając tylko drogę telefoniczną.

Opinia KCMRM: negatywna.
W opisywanej sytuacji należy w „Liście ZRM” dodać widoczność ZRM z danego województwa (w tym przypadku
woj. mazowieckie). Zespół KCMRM przeprowadził weryfikację tego zagadnienia i potwierdza, że SWD PRM działa
poprawnie w opisywanej kwestii.

Decyzja MZ: brak



Inicjatywy z roku 2021

13/04/2021 – Dodanie zakładki „Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie zakładki „Lista podmiotów” dla administratorów dysponenta ZRM

Opinia KCMRM: pozytywna.
W ramach jednej z modyfikacji SWD PRM została udostępniona funkcjonalność, która umożliwia edycję danych
z sekcji Podmiot dla administratorów dysponenta w zakresie swojej odpowiedzialności
tj. administratorzy dysponenta będą mieli możliwość edycji danych swojego podmiotu i podmiotów podwykonawców i
współrealizatorów, a administratorzy dysponenta współrealizatora/podwykonawcy będą mogli edytować jedynie dane swojego
podmiotu.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do opinii KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany. 



Inicjatywy z roku 2021

14/04/2021 – Dodanie parametrów wejściowych rozpoczęcia dyżuru

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Możliwość ustawienia godziny początku rozpoczęcia dyżuru w parametrach wejściowych jak w raporcie PR41,
stanowisk DM wg obecności odnotowanej oraz stanowisk DM wg historii stanowisk dyspozytorskich.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Opisywane funkcjonalności zostały zaimplementowane w nowym Module Raportowym wdrożonym w środowisku
produkcyjnym. Raporty znajdują się w katalogu raportów „PZŁ”.

Decyzja MZ:
Wskazana funkcjonalność została zrealizowana w toku prac nad nowymi raportami dostępnymi w module 
raportowym SWD PRM.



Inicjatywy z roku 2021

15/04/2021 – Dodatkowy raport w Module Raportowym z podziałem na dyspozytorów

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Wprowadzenie nowego raportu na bazie raportu PR41 z podziałem na dyspozytorów (login). 

Opinia KCMRM: pozytywna.
Implementacja nowego raportu jest zawarta w ramach grupy raportów dotyczących PZŁ SWD PRM jakie będą
udostępnione użytkownikom SWD PRM na początku 2022 roku. Ostateczny kształt raportu i zakres danych został
uzgodniony podczas warsztatów z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podczas
prac nad ww. grupą raportów.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz biorąc pod uwagę trwające prace nad nową 
grupą raportów z grupy PZŁ przychyla się do wniosku.



Inicjatywy z roku 2021

19/09/2021 – Raporty PZŁ z WOK

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Możliwość sporządzania zestawień, raportów danych wyświetlanych w tym programie. W obecnej chwili nie ma żadnego raportu, który pozwalałby
przygotować raport lub zmonitorować pracę konkretnego dyspozytora medycznego w zakresie ilości przyjmowanych wezwań, ilości karnych
wylogowań, przerw na dyżurach z danego okresu. Program pozwala tylko na bieżący monitoring pracy dyspozytorni medycznej.

Opinia KCMRM: negatywna.
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.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii 
KCMRM o odstąpieniu w realizacji zaproponowanej zmiany.



Inicjatywy z roku 2021

20/09/2021 – Dodanie możliwości odsłuchu treści nagrania z formatki zgłoszenia dla zgłoszenia przyjętego przez 
inną DM ale przekazaną do właściwej DM w celu zadysponowania ZRM

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie możliwości odsłuchu treści nagrania z formatki zgłoszenia dla zgłoszenia przyjętego przez inną DM ale
przekazaną do właściwej DM w celu zadysponowania ZRM.

Opinia KCMRM: negatywna.
Opisywana modyfikacja jest zasadna do realizacji i usprawni pracę dyspozytorów medycznych. Wymaga
modyfikacji zarówno po stronie SWD PRM jak i PZŁ SWD PRM.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy 
zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany.



Inicjatywy z roku 2021

24/11/2021 – Dodanie opcji wybrania karty sieciowej

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie do ustawień (configu) systemu SWD możliwości wybrania karty sieciowej z której dany program ma
korzystać.

Opinia KCMRM: negatywna.
Zmiana jest niezasadna ponieważ aplikacja uruchamia się w środowisku wirtualnym Java i nie ingeruje
w ustawienia systemu Windows. W systemie Windows jest możliwość dostosowania ustawień sieciowych
z uwzględnieniem priorytetów kart sieciowych i routingu.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy 
zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.



Inicjatywy z roku 2021

25/11/2021 – Syntezator mowy

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Wdrożenie syntetyzatora mowy do MDYS, MM ZRM oraz MS ZRM. W MDYS syntezator może być użyty do
odtwarzania ważniejszych komunikatów w NOTYFIKACJACH oraz do zamiany komunikatów w katalogu alerts.
W MM ZRM syntezator może być użyty do informowania zespołu o nowym zgłoszeniu, adresie zdarzenia oraz
powodzie wezwania.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Zespół KCMRM pozytywnie ocenia opisywane w zgłoszeniu funkcjonalności. Realizacja ww. zmiany musi zostać
poprzedzone analizą wszystkich dźwięków i komunikatów jakie są obecnie i będą generowane przez SWD PRM po
wdrożeniu tzw. wersji 2.0.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy 
zgłoszenia przychyla się do zaproponowanej propozycji zmian w SWD PRM. 



Inicjatywy z roku 2021

26/11/2021 – Dodanie paska wyszukiwania w MANL

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Propozycja powstania paska wyszukiwania informacji w Kartach Zlecenia Wyjazdu i Kartach Medycznych Czynności Ratunkowych,
a także Kartach zgłoszenia po wpisaniu dowolnego słowa. Program będzie automatycznie w zaznaczonym okresie czasu
wyszukiwać Kart ze słowem „klucz”. Podobna funkcjonalność istnieje w Module Dyspozytorskim. Z uwagi z liczne potrzeby
wyszukiwania różnych informacji w bazach danych Dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego taka funkcjonalność
będzie niecennym narzędziem do wyszukiwania w sposób szybki i łatwy niezbędnych danych.

Opinia KCMRM: pozytywna.
W opinii Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM, opisywana w zgłoszeniu funkcjonalność ułatwi użytkownikom pracę w Module
Analityka. Analogiczna funkcjonalność jest już zaimplementowana w Module Dyspozytora. W ramach realizacji powyższej
modyfikacji powinien zostać dodany parametr centralny ograniczający maksymalny zakres czasowy.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla 
się do zaproponowanej propozycji zmian w SWD PRM.



Inicjatywy z roku 2021

28/12/2021 – Dodanie nowych statusów dojazd na mycie, dojazd na dezynfekcję

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Dodanie nowych statusów dojazd na mycie i dojazd na dezynfekcję, przed faktycznym kliknięciem statusu mycie
lub dezynfekcja.

Opinia KCMRM: pozytywna.
Zespół KCMRM proponuje dodanie jednego nowego statusu: „Odtwarzanie gotowości”, który będzie służył do
obsługi wszelkich niestandardowych sytuacji oraz dedykowany zostanie przejazdom na mycie, dezynfekcję,
tankowanie, uzupełnienie sprzętu, leków czy zamiany pojazdu. Status będzie umożliwiał zadysponowanie ZRM do
zdarzenia. Konieczna będzie również analiza zależności jakie już dziś są zaimplementowane w obszarze statusów
ZRM.

Decyzja MZ: brak



Inicjatywy z roku 2021

31/12/2021 – Modyfikacja zakładki SIM o nową funkcję drukowania i eksportu danych 

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Modyfikacja zakładki „SIM” o nową funkcję drukowania i exportu danych.

Opinia KCMRM: 
Zespół KCMRM zwrócił się do użytkownika z prośbą o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego o wymagane pola
tj.: przypadki użycia i uzasadnienie. Brak uzupełnienia formularza uniemożliwia wydanie opinii KCMRM.



Inicjatywy z roku 2022

• 2/01/2022 – Lokalizacja miejsca zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne;
• 3/01/2022 – Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „nagłe zatrzymanie krążenia”.



Inicjatywy z roku 2022

2/01/2022 – Lokalizacja miejsca zdarzenia poprzez współrzędne geograficzne

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Podczas przyjmowania zgłoszenia powinna być możliwość wpisania samych współrzędnych (dł. i szer.
Geograficzna) w celu lokalizacji zdarzenia na mapie.

Opinia KCMRM: negatywna.
Zespół KCMRM nie widzi zasadności wprowadzania powyższej modyfikacji – aktualnie współrzędne można
wprowadzać w Module Mapowym i następnie oznaczyć zdarzenie w tym miejscu zdarzenie.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy 
zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.



Inicjatywy z roku 2022

3/01/2022 – Przyjęcie zgłoszenia z rozpoznaniem „nagłe zatrzymanie krążenia”

Propozycja zgłoszona przez użytkownika:
Aktualnie podczas wyboru rozpoznania „Nagłe Zatrzymanie Krążenia” istnieje konieczność zaznaczania pól opisowych
dotyczących przytomności oraz oddechu. W przypadku rozpoznania NZK system powinien sam oznaczać opis jak w przypadku
ręcznego wyboru lub umożliwiać natychmiastowe przyjęcie wezwania i przekazanie DMW bez konieczności uzupełniania tych
danych.

Opinia KCMRM: negatywna.
Modyfikacja opisywanej funkcjonalności jest przewidziana w II etapie modyfikacji RFC 03/2021 „Poprawa ergonomii pracy
użytkowników SWD PRM”: Dyspozytor medyczny po wybraniu rozpoznania „Nagłe zatrzymanie krążenia” lub „Nieprzytomny”
będzie musiał zaznaczyć odpowiedź na pytanie „Czy oddycha”. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi negatywnej, system
umożliwi przyjęcie wezwania.

Decyzja MZ:
Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, 
przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany. Obecny termin zgłoszenia gotowości do 
instalacji i testów Modyfikacji z przedmiotowego RFC to 29 kwietnia 2022 roku. Termin produkcyjnego wdrożenia – nie ustalony. 



Omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu 
wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie etapu realizacji RFC



RFC 16/2020 (Etap 1) Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji 
aplikacji (komunikaty) Zrealizowane - planowana data 

wdrożenia 22.04

RFC 17/2020 (Etap 1) Optymalizacja wielkości czcionki w module ZRM (Identyfikator 
NFZ)

Zrealizowane - planowana data 
wdrożenia 05.04

RFC 19/2020 (Etap 2) Słownik powodów wezwań dodatkowych służb Zrealizowane - planowana data 
wdrożenia 22.04

RFC 15/2021 Optymalizacja zarządzania pojazdami Zrealizowane - planowana data 
wdrożenia 05.04

RFC 18/2021 (Etap 1) Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM Zrealizowane 

RFC 19/2021 (Etap 1) Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych  w SWD PRM Zrealizowane 

Stan realizacji RFC



RFC 16/2020 (Etap 2) Optymalizacja mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji (komunikaty) W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 2) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 18/2020 (Etap 3) Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych W trakcie realizacji

RFC 05/2021 Integracja z PZŁ SWD PRM (etap I - w ramach SWD PRM 2.0) W trakcie realizacji

RFC 18/2021 (Etap 2) Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM W trakcie realizacji

RFC 24/2020 (Etap 2C) Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM (MCOLPR / MLZRM) W trakcie realizacji

RFC 03/2021 (Etap 2) Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM W trakcie realizacji

Stan realizacji RFC



RFC 01/2022 Obsługa danych historycznych w Module Administratora pod WPDS

RFC 04/2022 Implementacja danych ze słowników RJW PRM i RPRM

RFC 07/2022 Dodanie sekcji “Udzielono pomocy przed przybyciem LPR”

RFC 09/2022 Zapisanie skanu wersji papierowej dokumentacji medycznej powstałej podczas awarii SWD PRM

RFC 10/2022 Implementacja Elektronicznej Karty Zgonu do SWD PRM

RFC 12/2022 Analiza sposobu realizacji połączeń wychodzących do PSTN oraz obsługi numerów DDI dla kolejek HLD

RFC 13/2022 Konfiguracja KD i PZŁ SWD na potrzeby kolejnych użytkowników w LPR

Plan RFC na 2022 rok



RFC 14/2022 Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji pilotaż integracji łączności radiowej LPR z PZŁ SWD PRM w LPR

RFC 15/2022 Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – Lublin

RFC 16/2022 Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – Kraków

RFC 17/2022 Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM do lokalizacji docelowej – Bydgoszcz

RFC 18/2022 Rozbudowa makiety radiowej wraz z konfiguracją – etap 2

RFC 19/2022 Rozbudowa makiety radiowej wraz z konfiguracją – etap 3

RFC 20/2022 Monitorowanie odsłuchów z poziomu KD – rozszerzenie funkcjonalności aplikacji

Plan RFC na 2022 rok



Wdrożenie
Modułu 

Administratora

07-11.03.2022

Wdrożenie 
Modułu
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Q2 2022

ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie 

Modułu NFZ

Q2 2022

Omówienie przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0



Omówienie planu realizacji SWD PRM 2.0
ROK 2022

Pilotażowe 
wdrożenie

Modułu Apteka

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu CO LPR

Q3 2022

Wdrożenie
Modułu LZRM

Q3 2022

Wdrożenie
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Q4 2022

Wdrożenie 
Modułu

Dyspozytora

Q2 2022
Wdrożenie 

Modułu
ZRM
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Omówienie etapu realizacji zadania „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”



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

ETAPY REALIZACJI ZADANIA
1. ETAP I (do 30 sierpnia 2021 r.) – opracowanie i dostarczenie Projektu Technicznego, Planu Testów

Akceptacyjnych, Planu Wdrożenia;

2. ETAP II (do 15 grudnia 2021 r.) – instalacja i konfiguracja Urządzeń, przeprowadzenie Testów
Akceptacyjnych;

3. ETAP III (do 15 grudnia 2021 r.) – opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej
i Eksploatacyjnej;

4. ETAP IV (od 2 stycznia do 31 grudnia 2022 r.) – przełączenie ruchu przychodzącego na numer alarmowy
999 na łącza SS7;

5. ETAP V (od 2 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.) – świadczenie usługi utrzymania łączy.



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
1. Do każdego OR zostaną wybudowane dwa niezależne łącza (podstawowe i zapasowe);

2. Każdy z 17 OR podłączony będzie do dwóch niezależnych central operatora;

3. Zapewniony zostanie wymagany poziom SLA;

4. Zapewniony zostanie system monitoringu;

5. Kanały  rozmówne w ramach łącza podstawowego i zapasowego będą dostępne do pracy równoczesnej;

6. Usługa będzie skalowalna, tzn. będzie techniczna możliwość zwiększenia dwukrotnie liczby dostępnych 
traktów E1 w przypadku wyczerpania przepustowości obecnych łączy dla danego OR;

7. Dla obsługi ruchu do numeru alarmowego 999 wykorzystane zostaną aktualne numery NKA;

8. Wszystkie punkty styku będą gotowe do przyjęcia ruchu w formacie NKA;



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

TESTY AKCEPTACYJNE

1. Testy łącza (test ciągły 24 h);

2. Testy kompatybilności (test sygnalizacji SS7 ma na celu weryfikację poprawności wymiany 
wiadomości sygnalizacyjnych pomiędzy centralą operatora oraz PZŁ SWD PRM w punkcie styku);

3. Testy poprawności realizacji połączeń alarmowych (wykonywaniu połączeń na numer alarmowy 
i weryfikacji, czy dane połączenie trafia do OR zgodnie z Projektem Technicznym); 



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

PODŁĄCZENIE OR DO SIECI OPERATORA

Każdy z 17 OR podłączony jest do dwóch 
niezależnych central operatora za 
pośrednictwem dwóch traktów E1.
W każdej relacji wykreowany został linkset
SS7 z jednym linkiem sygnalizacyjnym oraz 
61 kanałów rozmównych.



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

AUTOMATYCZNE PRZELEWY RUCHU

Dla każdego połączenia zdefiniowano 4 drogi osiągniecia OR:
1. Centrala podstawowa – OR
2. Centrala zapasowa – OR
3. Centrala zapasowa – OR zastępujący 1
4. Centrala zapasowa – OR zastępujący 2



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

ZASTĘPOWALNOŚĆ OR – SCENARIUSZ MANUALNY

W ramach manualnego przełączenia ruchu realizowana będzie zmiana kierowania z nominalnego OR na OR 
zapasowy.  

Ośrodkiem zapasowym może stać się każdy inny OR, ale z ograniczeniem, że ośrodkiem zapasowym nie 
może stać się ośrodek podstawowy, dla którego zastępującym jest OR , którego dotyczy żądanie zmiany, np. 
OR Wrocław nie może zostać wskazany jako ośrodek zapasowy  dla OR Bydgoszcz.



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

ODTWORZENIE OR PZŁ SWD PRM NA  ZASOBACH OK

W przypadku długiej  lub planowej niedostępności  OR PZŁ SWD PRM opracowano scenariusz 
odtworzenia OR na zasobach OK. 

Odtworzony OR może przejąć funkcję dowolnego OR PZŁ SWD PRM.



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

URUCHOMIENIE ŁĄCZY

1. Pilotaż dla abonentów Netii S. A. (od 6 grudnia 2021 r. po 2 OR tygodniowo)

2. Uruchomienie produkcyjne (od 11 stycznia 2022 r. po 2 OR tygodniowo)

3. Ogłoszenie zmiany tablic NKA (koniec stycznia, koniec lutego) – zgłoszenia zmian do UKE dokonuje 
KCMRM, za utrzymanie tablic odpowiada Netia S. A..

4. Rezygnacja z wykorzystania awaryjnych numerów telefonów w celu obsługi połączeń na numer 
alarmowy.



Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby 
przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 

alarmowy 999 obsługiwanych w SWD PRM 

Województwo Ośrodek Regionalny 
PZŁ SWD PRM

Dyspozytornia medyczna Termin produkcyjnego 
uruchomienia łączy SS7

Termin pilotażowego uruchomienia 
łączy SS7

dolnośląskie Wrocław
DM01-01 Wrocław

15.02.2022 (wtorek) godz.10:00 31.01.2022 (poniedziałek) godz.10:00
DM01-02 Legnica

lubuskie Gorzów Wielkopolski DM04-01 Gorzów Wielkopolski 11.01.2022 (wtorek) godz.10:00 06.12.2021 (poniedziałek) godz.10:00
łódzkie Łódź DM05-01 Łódź 10.02.2022 (czwartek) godz.10:00 26.01.2022 (środa) godz.10:00

mazowieckie Warszawa
DM07-01 Warszawa

20.01.2022 (czwartek) godz.10:00 15.12.2021 (środa) godz.10:00DM07-02 Siedlce
DM07-03 Radom

opolskie Opole DM08-01 Opole 18.01.2022 (wtorek) godz.10:00 13.12.2021 (poniedziałek) godz.10:00
podkarpackie Rzeszów DM09-01 Rzeszów 17.02.2022 (czwartek) godz.10:00 02.02.2022 (środa) godz.10:00
podlaskie Białystok DM10-01 Białystok 22.02.2022 (wtorek) godz.10:00 07.02.2022 (poniedziałek) godz.10:00

pomorskie Gdańsk
DM11-01 Gdańsk

01.02.2022 (wtorek) godz.10:00 17.01.2022 (poniedziałek) godz.10:00
DM11-02 Słupsk

śląskie Katowice

DM12-01 Częstochowa

25.01.2022 (wtorek) godz.10:00 10.01.2022 (poniedziałek) godz.10:00
DM12-02 Sosnowiec 
DM12-03 Katowice
DM12-04 Gliwice
DM12-05 Bielsko-Biała

świętokrzyskie Kielce DM13-01 Kielce 13.01.2022 (czwartek) godz.10:00 08.12.2021 (środa) godz.10:00
warmińsko-mazurskie Olsztyn DM14-01 Olsztyn 03.02.2022 (czwartek) godz.10:00 19.01.2022 (środa) godz.10:00
wielkopolskie Poznań DM15-01 Poznań 27.01.2022 (czwartek) godz.10:00 12.01.2022 (środa) godz.10:00
zachodniopomorskie Szczecin DM16-01 Szczecin 08.02.2022 (wtorek) godz.10:00 24.01.2022 (poniedziałek) godz.10.00



Nowa wersja zastępowalności w związku z produkcyjnym 
uruchomieniem łączy SS7 dla OR PZŁ SWD PRM oraz koncentracjami DM

10 lutego 2022 roku przy piśmie znak: LPR.DKCM.07.72-1.2022, Krajowe Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego przekazało Ministerstwu Zdrowia nową wersję dokumentu pn.
„Zastępowalność dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne” – wersja
5.4 do akceptacji.



Wolne wnioski



Ustalenie terminu kolejnego Posiedzenia Rady

Planowany termin: 06.04.2022 r.



XVII posiedzenie Rady ds. SWD PRM 

przy KCMRM 


