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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 1352 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 104 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 4107 (średnio: 3.04 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 08.12.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.63 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.63 na środowisku 
SZK

2. 14.12.2021 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, ZRM, ZRM MS w wersji 46.64 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.64 na środowisku SZK

3. 15.12.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS 
w wersji 48.1 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 48.1 na środowisku 
TEST

4. 20.12.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS, 
Mapy w wersji 46.80 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.80 na 
środowisku SZK

5. 21.12.2021 Instalacja Modułu Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 48.2 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 48.2 na środowisku TEST

6. 23.12.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 48.3 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 48.3 na środowisku TEST

7. 27.12.2021 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS w wersji 48.50 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 48.50 na środowisku TEST

8. 29.12.2021 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS w wersji 48.51 
na środowisku TEST

9. 30.12.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 46.81 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.81 na środowisku SZK
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.63

Moduł Administratora:

1) Dodanie okna dla administratorów z informacją o zbliżającym się końcu ważności certyfikatu.

Moduł Analityka:

1) Wprowadzenie mechanizmu ponownej wysyłki ZM do SIM tylko dla statusów: „Błąd SIM”, 

„Zaktualizowano w SIM” i „Sprawozdano do SIM”;

2) Dodanie komunikatu o konieczności ponownej wysyłki do SIM po edycji KMCR/KZW jeśli 

zmianie uległy dane podlegające raportowaniu do SIM;

3) Dodanie mechanizmu wysyłki zdarzeń medycznych dla pacjentów legitymujących się 

dowodem osobistym, paszportem i prawem jazdy;

4) Poprawa obsługi błędu 202 dla ZM przesłanych do SIM w analityku - błąd jest wyświetlany 

teraz na równi z innymi błędami;

5) Poprawa błędnego pobierania listy ZM SIM w dla więcej niż 1000 ZM;

6) Dodanie typu błędu "Nie podlega przekazaniu do SIM";

7) Poprawiono błąd polegający na blokowaniu przycisków NN/NW w momencie edycji KMCR 

z zaznaczonym NW/NN;

8) Poprawiono błąd polegający na blokowaniu przycisków NN/NW w momencie kasowania 

wieku pacjenta podczas edycji KMCR z zaznaczonym NW/NN.

Moduł Dyspozytora:

1) Poprawiono wyświetlanie błędu za pierwszym razem w trybie offline podczas wyjścia ze 

szczegółów zdarzenia;

2) Dodanie logowania informacji bezpośrednio na poziomie tabeli wypisywania zgłoszenia, które 

zostało usunięte z tabeli, a nie zostało usunięte z listy, jeśli taka sytuacja mogła mieć miejsce - 

błąd zgłoszony w ramach KCMRM#2250654.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Dodanie komunikatu o potwierdzeniu wyjścia z sekcji Dane pacjenta przy oznaczeniu pacjenta 

jako NN/NW;

2) Usunięcie komunikatu podczas zmiany statusów przy oznaczaniu pacjenta jako NN/NW;
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3) Dodanie komunikatu potwierdzającego nadanie numerów NN i NW;

4) Modyfikacja czasów zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM przekazywanych 

do SIM;

5) Dodanie walidacji sekcji „Dane Pacjenta” w momencie opuszczania sekcji w karcie KCMR;

6) W zakładce „Status” modyfikacja mechanizmu dostępności statusów w zakresie obejmującym 

zmianę dostępności statusów po wybraniu statusu „Przekazanie pacjenta”;

7) Dodanie mechanizmu obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania statusu 

„Awaria”;

8) Implementacja mechanizmu wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 

zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 

przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 

do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 

kolejności zmiany statusów;

9) Implementacja ograniczenia wysyłania dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, 

pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy / udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala;

10) Poprawiono błąd blokujący możliwość całkowitego skasowania numeru PESEL pacjenta, 

pozostawiając ostatni znak;

11) Wprowadzenie zabezpieczenia przed dublowaniem wpisu "Pacjent NN" w zaleceniach 

kierownika przy każdym uruchomieniu aplikacji w aktywnych dokumentach;

12) Poprawa błędu synchronizacji dokumentacji klient-serwer powodująca problem 

z wylogowaniem użytkownika.

Oprogramowanie serwerowe 46.63:

1) Wprowadzanie zabezpieczeń przed występowaniem błędów ORA-01400, ORA-01795;

2) Dostosowanie do nowej wersji biblioteki jboss-remoting w wersji 4.0.14;

3) Dodanie logowania z jakiego powodu utracono połączenie z serwerem aplikacyjnym przez 

aplikacje kliencką;

4) Dodanie logowania ustawienia flag w tabeli notyfikacja_uzytkownik w celu diagnozy 

pojawiającego się problemu z przekazaniem do innej dyspozytorni zgłoszeń;

5) Dodanie logowania informacji otrzymywanych z GUGIK w celu diagnozy powodu, z jakiego 

ZRM nie pojawił się na liście dostępnych do zadysponowania;

6) Poprawa pobierania listy ZM SIM w Module Analityka dla więcej niż 1000 ZM;

7) Implementacja mechanizmu wysyłania dokumentów do SIM dla przypadków realizacji 

zlecenia: pacjent pozostał w miejscu zdarzenia, udzielono pomocy i przewieziono do, 
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przekazano lotniczemu ZRM, pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy - przewiezienie 

do szpitala,  w momencie zakończenia realizacji zlecenia przez ZRM z jednoczesną walidacją 

kolejności zmiany statusów;

8) Implementacja ograniczenia wysyłania dokumentów do SIM w przypadku braku pacjenta, 

pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy / udzielenie pomocy i przewiezienie do szpitala;

9) Dodanie mechanizmu obsługi przekazywania ZM do SIM w przypadku wybrania statusu 

Awaria;

10) Modyfikacja czasów zakończenia zlecenia oraz ich prezentacji dla ZM przekazywanych do 

SIM;

11) Modyfikacja widoku P1_SWD  w zakresie typu dokumentu oraz czasu zakończenia zlecenia.

Wersja 46.64

Moduł Administratora:

1) Poprawa błędu w zapytaniu powodującym problem z wyświetlaniem komunikatów 

o wygasających i przedawnianych certyfikatów dysponentów używanych w komunikacji z P1 

w module Administratora;

2) Poprawa szerokości okna w powiadomieniach o wygasających certyfikatów dysponentów 

używanych w komunikacji z P1 powodujące błędne wyświetlanie belki przewijania w liście 

z certyfikatami.

Moduł Analityka:

1) Poprawa komunikatu informującego o niewybraniu żadnego elementu w zakładce SIM - 

dodanie przycisku „OK”;

2) Poprawa walidacji dokumentu względem danych zmienionych w KMCR wysyłanych do SIM;

3) Dodanie zabezpieczenia przed występowaniem błędów NPE w momencie walidacji 

dokumentów KMCR;

4) Poprawa obsługi statusu "Nie podlega wysłaniu do SIM" w zakładce SIM;

5) Poprawa widoczności statusów SIM;

6) Poprawa zapytania powodującego błędy NullPointerException w momencie filtrowania 

zdarzeń w module Analityka.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa błędu powodującego brak komunikatu potwierdzającego oznaczenie pacjenta jako 

NN/NW w momencie kliknięcia przycisku „Sprawdź”.

Oprogramowanie serwerowe 46.64:

1) Poprawa błędu w zapytaniu powodującego problem z wyświetlaniem komunikatów 

o wygasających i przedawnianych certyfikatów dysponentów używanych w komunikacji z P1 

w module Administratora;

2) Poprawa zapytania powodującego błędy NullPointerException w momencie filtrowania 

zdarzeń w module Analityka;

3) Poprawa błędu polegającego na samoczynnym krótkotrwałym przechodzeniu aplikacji 

Dyspozytora w tryb OFFLINE. Zwiększono oraz sparametryzowano czas 'timeout' przy badaniu 

stanu połączenia z AD, DB powodującego czasowe rozłączanie aplikacji. 

Wersja 46.80

Moduł Administratora:

1) Implementacja RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Moduł Analityka:

1) Przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;

2) Implementacja RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Moduł Dyspozytora:

1) Przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;

2) Implementacja RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Implementacja RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Moduł Mapa:

1) Przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych.

Oprogramowanie serwerowe 46.80:

1) Przeniesienie konfiguracji AVL2 do osobnej instancji bazy danych;
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2) Implementacja RFC 19/2021- Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Wersja 46.81

Moduł Dyspozytora:

1) Naprawa błędu powodującego usuwanie z obserwatorów zgłoszeń przy pierwszym logowaniu, 

gdy zgłoszenie jest w statusie innym niż nowe lub obsługiwane.

Oprogramowanie serwerowe 46.81:

1) Usunięcie błędów pojawiających się w logach aplikacji związanych z przeniesieniem tabeli 

AVL2 do osobnej instancji.

Wersja 48.1

Moduł Administratora:

1) Wyłączenie możliwości stworzenia komunikatu dla aplikacji Mapa;

2) Powiązanie wartości pola przebieg w formatce pojazd z przebiegiem w historii przebiegu;

3) Odwrócenie kolejności sortowania przebiegu w formatce historia przebiegu.

Moduł Analityka:

1) Wyrównanie wersji w stosunku do zmian i poprawek serwisowych z wersji 46.64.

Moduł Dyspozytora:

1) Wyrównanie wersji w stosunku do zmian i poprawek serwisowych z wersji 46.64.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Wyśrodkowanie tytułu w oknie komunikatu zwykłego;

2) Wyłączenie możliwości zaznaczania tekstu podczas czytania treści komunikatu;

3) Usunięcie zbędnego menu kontekstowego wyświetlanego na treści komunikatu;

4) Wyświetlanie komunikatów ogólnych w oknie trybu ogólnego;

5) Ograniczenie możliwości wprowadzenia liter i znaków w pole aktualnego przebiegu;

6) Dodanie klawiatury medycznej pozwalającej wprowadzić wartości w pole aktualnego przebiegu 

- potwierdzenie aktualnego przebiegu;

7) Pogrubienie czcionki zgodnie z dokumentacją informacji w formatkach wprowadzenia 

przebiegu;
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8) Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego nadpisywanie przebiegu dla nieprawidłowego 

pojazdu - gdy pojazd zostanie podmieniony dla danego ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 48.1:

1) Powiązanie wartości pola przebieg w formatce pojazd z przebiegiem w historii przebiegu.

Wersja 48.2

Moduł Administratora:

1) Poprawa odświeżania i aktualizowania przebiegu pojazdu w formatce „Pojazd” 

z uwzględnieniem historii pojazdu zmodyfikowanej przez ZRM lub formatkę „Historia 

przebiegu”;

2) Poprawa uzupełniania kryptonimu przypisanego pojazdu w formatce „Historia przebiegu”;

3) Poprawa chronologii i powiązań wpisów w formatce „Historia przebiegu”.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawa pobierania ostatniego dostępnego przebiegu pojazdu, po zmianie pojazdu w ZRM;

2) Poprawa wyświetlania komunikatów w ZRM MS. W przypadku użytkownika zalogowanego 

do trybu sesyjnego, komunikaty przychodzą tylko na tryb sesyjny w trybie ogólnym komunikaty 

tylko trafiają na listę komunikatów i są pogrubione do momentu ich przeczytania z listy 

komunikatów.

Oprogramowanie serwerowe 48.2:

1) Poprawa odświeżania i aktualizowania przebiegu pojazdu w formatce „Pojazd” 

z uwzględnieniem historii pojazdu zmodyfikowanej przez ZRM lub formatkę „Historia 

przebiegu”;

2) Poprawa uzupełniania kryptonimu przypisanego pojazdu w formatce „Historia przebiegu”;

3) Poprawa chronologii i powiązań wpisów w formatce „Historia przebiegu”;

4) Poprawa pobierania ostatniego dostępnego przebiegu pojazdu, po zmianie pojazdu w ZRM;

5) Poprawa wyświetlania komunikatów w ZRM MS. W przypadku użytkownika zalogowanego 

do trybu sesyjnego, komunikaty przychodzą tylko na tryb sesyjny w trybie ogólnym komunikaty 

tylko trafiają na listę komunikatów i są pogrubione do momentu ich przeczytania z listy 

komunikatów.
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Wersja 48.3

Moduł Administratora:

1) Poprawiono błąd w edycji przebiegu użytkowników z uprawnieniem Super Admin;

2) Poprawiono uzupełnianie pustych pól w historii przebiegu słowem "Brak" w przypadku braku 

osoby bądź roli użytkownika edytującego;

3) Usunięto walidację edycji przebiegu w momencie wprowadzania zaktualizowanych informacji 

o przeglądzie pojazdu.

Oprogramowanie serwerowe 48.3:

1) Poprawiono błąd w edycji przebiegu użytkowników z uprawnieniem Super Admin.

Wersja 48.50

Moduł Administratora:

1) Implementacja RFC 17/2020 Optymalizacja Modułu ZRM;

2) Implementacja RFC 19/2020  Słownik powodów wezwań dodatkowych służb.

Moduł Dyspozytora:

1) Implementacja RFC 19/2020  Słownik powodów wezwań dodatkowych służb.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Implementacja RFC 17/2020 Optymalizacja Modułu ZRM;

Oprogramowanie serwerowe 48.50:

1) Implementacja RFC 17/2020 Optymalizacja Modułu ZRM;

2) Implementacja RFC 19/2020  Słownik powodów wezwań dodatkowych służb.

Wersja 48.51

Moduł Administratora:

1) Poprawiono mechanizm importu słownika Oddziałów NFZ, w przypadku braku zmian, rekordy 

nie są modyfikowane.

Moduł Dyspozytora:

1) Zmodernizowano stylistycznie okno dołączenia służb dodatkowych w celu poprawy 

widoczności dłuższych powodów dołączenia.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poprawiono sortowanie Oddziałów OW NFZ w rozwijanej liście Identyfikatorów NFZ;

2) Poprawiono walidację pola Identyfikator NFZ;

3) Dodano opcję wyboru wartości "Brak danych" w rozwijanej liście Identyfikatorów NFZ;

4) Poprawa treści komunikatu nieuzupełnienia danych w obszarze „Dane do kontaktu”;

5) Ograniczono ilość znaków w polu „Numer telefonu osoby do kontaktu:” do 9;

6) Ograniczono wyświetlanie zbędnych wartości w polu „Określenie osoby do kontaktu:”;

7) Zmieniono formatowanie tekstu w polach „Inne” i „Dodatkowy opis” w sekcji „Osoby do 

kontaktu” na standardowy;

8) Usunięto przecinek w wydruku w polu opis, między imieniem a nazwiskiem osoby do kontaktu.
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM - Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM

RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM - Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

RFC 05/2021/KCMRM/SWDPRM - Integracja z PZŁ SWD PRM - etap II - część 2 MCOLPR 
(funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0)

RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM - Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM

RFC 19/2021/KCMRM/SWDPRM - Monitorowanie statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.12.2021 do 31.11.2021 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ 
na działanie systemu SWD PRM. 

Incydent Serwisowy z dnia 26 grudnia 2021 r. 

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 26 grudnia 2021 r. od godziny 17:12 do godziny 17:33. 
W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji 
ZRM w tryb offline. Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.

O godzinie 17:12 na komunikatorze Webex inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował o awarii 
systemu SWD PRM w całym kraju.

Po przyjęciu informacji przez komunikator Webex, inżynier wsparcia Gabos w trybie pilnym podjął 
działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Podczas analizy 
zaobserwowano pojawiające się komunikaty w narzędziu do monitoringu Zabbix o przechodzeniu 
w stan offline wszystkich serwerów aplikacyjnych na ośrodkach POK oraz ZOK. Następnie 
niezwłocznie pobrane zostały logi serwerowe. 

O godzinie 17:14 inżynier wsparcia Gabos poprosił o weryfikację działania BD pod kątem 
występujących ostrzeżeń w narzędziu do monitoringu "Spotlight".

O godzinie 17:16 analiza logów serwerowych wykazała że od godziny 17:06 serwery aplikacyjne nie 
mogły prawidłowo połączyć się z bazą danych. Przykładowy zapis logów z jednego serwera 
aplikacyjnego: 2021-12-26 17:06:29,512 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] 
(EJB default - 10) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for 
java:jboss/datasources/Oracle.

O godzinie 17:18 po przeprowadzonej analizie logów serwerowych inżynier wsparcia Gabos 
zarekomendował przeprowadzenie procedury restartu bazy danych.

O godzinie 17:19 Inżynier wsparcia CT SWD PRM wyraził zgodę na wykonanie restartu bazy danych 
oraz poprosił o wyłączenie wszystkich serwerów aplikacyjnych w obu ośrodkach POK i ZOK w celu 
przeprowadzenia procedury restartu.

O godzinie 17:21 inżynier wsparcia Gabos korzystając ze skryptu do szybkiego restartu wyłączył 
wszystkie serwery aplikacyjne i poinformował o tym CT SWD PRM, które przystąpiło do procedury 
restartu bazy danych.

O godzinie 17:23 Inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował o zakończeniu restartu bazy danych 
i poprosił o uruchomienie serwerów aplikacyjnych.

O godzinie 17:23 inżynier wsparcia Gabos korzystając ze skryptu do szybkiego restartu włączył 
wszystkie serwery aplikacyjne.
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O godzinie 17:30 inżynier wsparcia Gabos poinformował CT SWD PRM, że według analizy logów 
serwerowych oraz narzędzia do monitoringu Zabbix system SWDPRM działa poprawnie.

O godzinie 17:33 Inżynier wsparcia CT SWD PRM potwierdził poprawne działanie systemu SWDPRM 
oraz poprawną pracę wszystkich serwerów aplikacyjnych na obu ośrodkach POK i ZOK.

Analiza logów bazy Oracle oraz plików .trc wykazała, że przyczyną awarii był błąd bazy danych Oracle. 
W wyniku wystąpienia timeout w dostępie do danych słownikowych zrestartowany został proces 
MMON odpowiedzialny za monitoring statystyk. Error stack ORA-00447, ORA-00604, ORA-12751. 
Na problem z dostępem do danych słownikowych wskazuje ORA-00604 i waited for 'row cache lock' 
w historii sesji. Timeout wynosił 300 sekund, wait time dla "waited for 'row cache lock'" 5 min i 5 sec.

Poniżej zapisy błędów jakie wystąpiły przedstawiony w kolejności chronologicznej:

17:05:53 - AUTO SGA – ostatni prawidłowy wpis dotyczący MMON - SWDPROD2_mmon_36778.trc 

17:07:11 -  Session J000 is hung – pierwszy wpis błędu – SWDPROD2_dia0_36742_base_1.trc 

17:10:59 -  ORA_12751_DUMP , Runtime exceed 300 seconds, - SWDPROD2_mmon_36778.trc 

17:10:59 -  waited for ‘row cache lock’ - SWDPROD2_mmon_36778.trc 

17:10:59 - ORA-00447, ORA-00604, ORA-12751 – SWDPROD2_mmon_36778.trc 

17:11:03 - Active Sesion History (ASH) performed an emeregency flush – alert_SWDPROD2.log

W wyniku analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę przyczyną wystąpienia Incydentu serwisowego 
były błędy  po stronie bazy danych Oracle.

Błędy ORA, które pojawiły się w logach zostały przekazane do suportu Oracle w celu ich analizy.
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Pozostałe zadania

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM

W okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku nie wydano żadnej karty SIM dla dodatkowych zespołów 
ratownictwa medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, 
uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.).

2. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 Instrukcja 
użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.4 (nowe raporty 
predefiniowane: raporty dyspozytorni medycznych)

W związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) w dniu dzisiejszym została udostępniona zaktualizowana instrukcja 
użytkownika Modułu Raportowego.

Ww. dokument został zaktualizowany w zakresie dodania nowego katalogu z raportami 
predefiniowanym.

W skład katalogu wchodzą następujące raporty predefiniowane:

Raporty dyspozytorni medycznych (DM):

Raport 1 – Liczba zgłoszeń przekazanych do innych DM;

Raport 2 – Liczba zgłoszeń przekazanych z innych DM;

Raport 3 – Raport DM;

Raport 4 – DMPiW;

Raport 5 – Stanowiska DM według obecności odnotowanej;

Raport 6 – Stanowiska DM według historii stanowisk dyspozytorskich;

Raport 7 – Księga dysponenta;

Raport 8 – Księga dyspozytorni medycznej.

Powyższe raporty zostały dostosowane do nowej wersji Modułu Raportowego, oraz stanowią element 
prac związanych z przebudową sposobu generowania raportów predefiniowanych w Module 
Raportowym. Wszystkie nowe raporty uzyskały akceptację Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia.

W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu 
Wspólne/SWD PRM został zamieszczony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 
Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.4. Udostępniona wersja dokumentu 
zawiera zmiany związane z udostępnieniem ww. raportów.

Informacja o ww. zmianach została przekazana w dniu dzisiejszym do Urzędów Wojewódzkich.
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W środowisku produkcyjnym w Module Raportowym w dniu 2 grudnia 2021 r. zostanie udostępniony 
katalog z raportami predefiniowanymi: Raporty dyspozytorni.

3. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla RFC 19/2021/KCMRM/SWD PRM – Monitorowanie 
statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM

W dniu 1 grudnia 2022 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
dla specyfikacji modyfikacji RFC 19/2021/KCMRM/SWD PRM – „Monitorowanie Monitorowanie 
statusów stanowisk dostępowych w SWD PRM”.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dających możliwość bieżącego monitorowania statusów 
stanowisk dostępowych w SWD PRM.

Produktem zlecenia jest dodanie funkcjonalności umożliwiającej bieżące monitorowania statusów 
stanowisk dostępowych w SWD PRM.

W ramach realizacji tego RFC m. in. zostanie zrealizowane:

a) aplikacje klienckie powinny wysyłać do dedykowanego serwera, niezależnego od
b) serwerów SWD PRM informacje o:

 stanie aplikacji (online/łączność ograniczona/offline);
 nazwie stanowiska (workstation.name);
 środowisku na jakim działa aplikacja (TEST2, TEST, SZK, PROD2);
 nazwie Modułu (Moduł Dyspozytora, Koordynatora, CO LPR, ZRM, LZRM);
 wersji aplikacji;
 liczbie sekund od uruchomienia aplikacji (jeśli takie dane są dostępne);
 id zalogowanego użytkownika;
 status konsoli dyspozytorskiej.
 w przypadku dyspozytorów medycznych:

 status (przerwa, obsługa, karne wylogowany),
 rola na dyżurze na jaka jest zalogowany użytkownik,
 ustawienia przełączników „Przyjmujący”, „Wysyłający”;

c) metoda komunikacji aplikacji klienckich z serwerem to RESTAPI po HTTP, na 
podstawie

d) przekazanego przez Zamawiającego API;
e) dane powinny być wysyłane co 15-60s. Dodatkowo powinny być wysyłane 

każdorazowo w przypadku zmiany statusu (online/łączność ograniczona/offline) oraz 
akcji zmian statusu (przerwa, obsługa, karne wylogowany) lub ustawień przełączników 
„Przyjmujący” oraz „Wysyłający”.

W kolejnym etapie realizacji prac nad dokumentem RFC zostanie on przekazany do Wykonawcy celem 
wyceny.
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Ww. RFC z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (wniosek optymalizacyjny z awarii SWD PRM, 
która miała miejsce w dniu 16 listopada 2021 r.) nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. 
SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

4. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym Modułu Raportowego SWD PRM nowe 
raporty predefiniowane: raporty dyspozytorni medycznych

W dniu 2 grudnia 2022 r. udostępniliśmy w Module Raportowym Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) nowe raporty predefiniowane.

W związku z rozwojem Modułu Raportowego (SWD PRM) został udostępniony nowy katalog raportów 
predefiniowanych: raporty dyspozytorni medycznych.

W skład katalogu wchodzą następujące raporty predefiniowane:

Raporty dyspozytorni medycznych (DM):

a) Raport 1 – Liczba zgłoszeń przekazanych do innych DM;
b) Raport 2 – Liczba zgłoszeń przekazanych z innych DM;
c) Raport 3 – Raport DM;
d) Raport 4 – DMPiW;
e) Raport 5 – Stanowiska DM według obecności odnotowanej;
f) Raport 6 – Stanowiska DM według historii stanowisk dyspozytorskich;
g) Raport 7 – Księga dysponenta;
h) Raport 8 – Księga dyspozytorni medycznej.

Powyższe raporty zostały dostosowane do nowej wersji Modułu Raportowego, oraz stanowią element 
prac związanych z przebudową sposobu generowania raportów predefiniowanych w Module 
Raportowym. Wszystkie nowe raporty uzyskały akceptację Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia.

W repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na FTP-e w katalogu 
Wspólne/SWD PRM został zamieszczony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-ZR-INS-14 
Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM” – wersja 5.4. Udostępniona wersja dokumentu 
zawiera zmiany związane z udostępnieniem ww. raportów.

5. Wizyta przedstawicieli wykonawcy PZŁ SWD PRM firmy DGT Sp. z o. o. w 
dyspozytorni medycznej DM07-01 Warszawa

Na wniosek wykonawcy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) – firmy DGT sp. z o. o., przedstawiciele 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) zorganizowali wizytę  
przedstawicieli wykonawcy w dyspozytorni medycznej DM07-01 Warszawa.

Zorganizowanie wizyty było możliwe dzięki uzyskanej wcześniej zgodzie Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, w którego strukturach znajduje się DM07-01 Warszawa.
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W ramach przeprowadzonej wizytacji pracownicy Wykonawca PZŁ SWD PRM zapoznawał się ze 
specyfiką pracy dyspozytorów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem:

a) ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
b) algorytmów zbierania wywiadu medycznego,
c) procedur awaryjnych w pracy dyspozytora medycznego,
d) zagadnień związanych z rozbudową PZŁ SWD PRM o funkcjonalności radiowe.

Dyspozytorzy medyczni mieli możliwość osobistego nakierunkowania przedstawicieli Wykonawcy na 
zgłaszane poprzez HelpDesk zgłoszenia. Część zagadnień została zweryfikowana przez przedstawicieli 
Wykonawcy jeszcze w czasie pobytu. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: administrator wojewódzki SWD PRM Pan Jakub Sotowski 
oraz kierownik dyspozytorni medycznej p. Mateusz Żuber.

Realizowany projekt ma za zadanie maksymalne dostosowanie wdrożonego rok temu PZŁ SWD PRM 
do potrzeb dyspozytorów medycznych oraz skrócenie realizacji nowych wersji oprogramowania w 
związku z bezpośrednim kontaktem z użytkownikiem końcowym i poznaniem specyfiki pracy 
dyspozytorni medycznej.

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego było reprezentowane przez pracownika 
działu SWD PRM Pana Krzysztofa Adamskiego oraz członka Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM Pana 
Tomasza Draczyńskiego.

6. Udział przedstawicieli KCMRM w konferencji “Ludzie, pomysły, relacje – razem 
tworzymy GABOS”

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. w Warszawie odbywa się konferencja Wykonawcy Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, firmy Gabos Software sp. z o. o. 
Podczas konferencji w dniu 2 grudnia 2021 r. przedstawiciele KCMRM – Pan Jakub Czarski oraz Pan 
Mateusz Komza, wygłosili wykład pt.: “Funkcjonowanie dyspozytorni medycznych i zespołów 
ratownictwa medycznego w Polsce”. 

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały liczne statystyki dotyczące funkcjonowania Systemu 
PRM w ujęciu całego kraju oraz w ujęciu poszczególnych dyspozytorni medycznych, projektów 
i technologii i narzędzi realizowanych i wykorzystywanych przez Zespół Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Poniżej znajduje się materiał, który został zaprezentowany podczas wykładu przez przedstawicieli 
KCMRM oraz cały program konferencji.

7. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie lubuskim

W związku z uzyskaniem akceptacji Ministerstwa Zdrowia na pilotażowe uruchamianie usług SS7 dla 
abonentów Netii oraz brakiem błędów testów połączeń głosowych w dniu 6 grudnia 2022 r. rozpoczął 
się pilotaż w województwie lubuskim. Od godziny 10.00 Netia połączenia swoich abonentów na numer 
999 oznaczone dedykowanym dla województwa lubuskiego NKA kieruje do dyspozytorni w Gorzowie 
Wielkopolskim poprzez łącza SS7.
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Po uruchomieniu kierowania wykonano połączenia testowe. Połączenia zostały odebrane przez 
dyspozytorów w Gorzowie. Nie stwierdzono błędów działania aplikacji SWD PRM. Zweryfikowano 
poprawność, dostępność danych (numer zgłaszającego, dane lokalizacyjne) z poziomu bazy danych oraz 
możliwość odsłuchu rozmowy dzwoniący – dyspozytor.

8. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla harmonogramu uruchomienia łączy SS7

W ramach realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer 
alarmowy 999 uzyskaliśmy od Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia akceptację 
harmonogramu produkcyjnego uruchomienia łączy SS7.

Harmonogram zakłada produkcyjne uruchomienie usługi od 11 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r., 
po dwa województwa w tygodniu. Uruchomienie produkcyjne dla każdego ośrodka będzie poprzedzone 
około 2 tygodniowym pilotażu dla abonentów Netii S. A.

W związku z powyższym złożyliśmy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek zmiany operatora 
dla obszarów obsługi połączeń na numer alarmowy 999. We wniosku nie uwzględniono województw 
lubelskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego ze względu na trwające prace budowlano – 
adaptacyjne w docelowych lokalizacjach OR PZŁ SWD PRM dla tych województw. Termin 
uruchomienia usługi dla ww. województw będzie wynikał z terminu uruchomienia OR PZŁ SWD PRM 
w docelowych lokalizacjach.

9. Zakończyliśmy dystrybucję konsol dyspozytorskich dla stanowisk WKRM do 10 
ostatnich Urzędów Wojewódzkich

W dniach od 23 listopada do 7 grudnia 2021 roku Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego zrealizował dostawy konsol dyspozytorskich (KD) dla wojewódzkich 
koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) do ostatnich 10 Urzędów Wojewódzkich, tym 
samym kończąc dystrybucję KD przewidzianych do pracy na stanowiskach WKRM.

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 (CT) KCMRM 
dokonają instalacji oprogramowania antywirusowego, DGT DCA oraz agenta ITSM.

Po zakończeniu konfiguracji KD przez CT KCMRM, po stronie Urzędów Wojewódzkich realizowane 
jest przeszkolenie nowych użytkowników PZŁ SWD PRM z obsługi aplikacji DGT DCA. Szkolenia 
powinni przeprowadzić przeszkoleni w tym zakresie przez KCMRM trenerzy będący pracownikami 
Urzędu Wojewódzkiego.

Produkcyjne uruchomienie KD na ostatnich 10 stanowiskach WKRM w kraju planowane jest w 
pierwszej połowie 2022 roku.
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10. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję aplikacji DGT DCA 
(2.0.327.33) w ośrodkach referencyjnych PZŁ SWD PRM

W dniu 7 grudnia 2021 r. udostępniliśmy nową wersję aplikacji DGT DCA w referencyjnych Ośrodkach 
Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

W wersji 2.0.327.33 zmieniony został sposób sortowania kontaktów w menu kontekstowym w zakładce 
“HEMS/EMS“, tak aby numer z sieci OST 112 był wyświetlany na samej górze menu.

Zmiana ma związek z rozpoczętym pilotażem PZŁ SWD PRM na stanowiskach: dyspozytora 
medycznego, dyspozytora lotniczego Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 
w bazie HEMS Warszawa.

W najbliższym czasie po zakończeniu obserwacji nowej wersji aplikacji DGT DCA ww. OR PZŁ SWD 
PRM, zaplanowane jest podniesienie wersji aplikacji DGT DCA również w pozostałych OR w kraju.

11. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
świętokrzyskim

W związku z uzyskaniem akceptacji Ministerstwa Zdrowia na pilotażowe uruchamianie usług SS7 dla 
abonentów Netii oraz brakiem błędów testów połączeń głosowych, w dniu 8 grudnia 2021 r. rozpoczął 
się pilotaż w województwie świętokrzyskim. Od godziny 10.00 Netia połączenia swoich abonentów na 
numer 999, oznaczone dedykowanym dla województwa świętokrzyskiego NKA, kieruje do 
dyspozytorni w Kielcach poprzez łącza SS7.

Po uruchomieniu kierowania wykonano połączenia testowe. Połączenia zostały odebrane przez 
dyspozytorów w Kielcach. Nie stwierdzono błędów działania aplikacji SWD PRM. Zweryfikowano 
poprawność, dostępność danych (numer zgłaszającego, dane lokalizacyjne) z poziomu bazy danych oraz 
możliwość odsłuchu rozmowy dzwoniący – dyspozytor.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 9 grudnia) zarejestrowano 12 połączeń  na numer 999 od 
abonentów Netii w województwie świętokrzyskim. Jedno z połączeń zostało rozłączane przez 
zgłaszającego, jedno w ramach zastępowalności PZŁ SWD PRM zostało skierowane do dyspozytorni 
w Siedlcach. Do jednego wezwania zadysponowano ZRM.

12. Ogłosiliśmy postępowanie na dokończenie prac projektowych budynku KCMRM

W dniu 8 grudnia 2021 r. zostało opublikowane postępowanie pn.: “Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z 
obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy“.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 7/10 z obrębu 6-10-01, położonej 
przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy tj.:

a) przygotować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową;
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b) uzyskać w imieniu Zamawiającego na podstawie odrębnego upoważnienia, ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, zlokalizowanej na części działki nr ew. 
7/10 z obrębu 6-10-01, położonej przy ul. Księżycowej 5 w dzielnicy Bemowo m.st. 
Warszawy;

c) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów dla terenu pod 
planowaną inwestycję, a także dokonać niezbędnych zgłoszeń robót budowlanych i 
budowy obiektów nie wymagających

d) pozwolenia na budowę;
e) w ramach prawa opcji – pełnić nadzory autorskie w trakcie realizacji inwestycji 

wykonywanej na podstawie Dokumentacji.

Projekt inwestycji obejmuje:

a) budowę budynku biurowo-administracyjnego z częścią szkoleniowo-konferencyjną 
zapewniającą usługi noclegowe uczestnikom szkoleń, składającego się z jednej 
kondygnacji podziemnej i czterech kondygnacji naziemnych wraz z masztem 
antenowym (oraz rezerwą pod drugi maszt antenowy) i infrastrukturą techniczną 
zlokalizowaną na dachu budynku;

b) budowę dwóch zjazdów z drogi publicznej – z ul. Księżycowej, w tym zjazdu do 
parkingu podziemnego i zjazdu do części gospodarczej budynku KCMRM;

c) budowę zasilania podstawowego i rezerwowego składającego się z nowo projektowanej 
stacji TRAFO (zlokalizowanej poza obszarem opracowania) oraz agregatu 
prądotwórczego zlokalizowanego w budynku KCMRM – projekt stacji TRAFO – 
według opracowania odrębnego wykonywanego na zlecenie gestora sieci;

d) budowę obiektów małej architektury – m. in.: wiaty na rowery;
e) budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych;
f) przebudowę i budowę ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;
g) budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu oraz montaż instalacji oświetlenia 

przeszkodowego na budynku;
h) rządzenie terenów zielonych, w tym wycinkę drzew i krzewów poprzedzoną 

uzyskaniem właściwych zezwoleń;
i) niwelację terenu;
j) przekładki sieci i instalacji kolidujących z planowaną zabudową (jeśli będą konieczne), 

zabezpieczenie istniejących instalacji podziemnych w obszarze ujętym w 
opracowaniach;

k) pracowanie projektu robót geologicznych, zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i 
Górnicze, jeśli będzie wymagane;

l) budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
 wodociągowego,
 kanalizacyjnego,
 teletechnicznego,
 energetycznego;
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 instalacji dolnego źródła pompy ciepła (alternatywnie wykonanie przyłącza 
gazowego). Dopuszczalne jest (alternatywnie) zastosowanie kompleksowych, 
proekologicznych rozwiązań związanych z instalacją ogrzewania, opartych m. in. o 
ww. źródła ciepła i/lub przyłącze do sieci cieplnej – pozwalających na optymalizację 
kosztów pozyskiwania i zużycia energii.

Powierzchnia zabudowy budynku – wynosi ok. 1260 m2, powierzchnia użytkowa – wynosi ok. 5020 
m2 – (w tym ok. 1170 m2 kondygnacja podziemna i ok. 3950 m2 – kondygnacje naziemne), kubatura 
budynku ok. 30 050 m3. Podane wartości są wartościami szacunkowymi nie uwzględniającymi zmian 
jakie należy wprowadzić do projektu budowalnego.

Ww. postępowanie jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21-12-2021 r. na godz. 12:30.

13. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla RFC 18/2021/SWD PRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM

W dniu 10 grudnia 2022 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia dla specyfikacji modyfikacji RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM – (etap 1 i 2).

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD 
PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów 
serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w 
bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);

b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
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l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 
SWDPROD2 na ODA);

m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie 
będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:
n) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
o) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
p) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
q) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
r) usunięcie z DG noda ZOK,
s) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
t) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
u) usunięcie z klastra noda POK;
v) migracja HDATA:
w) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
x) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
y) weryfikacja klastra DG dla HDATA,
z) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
aa) rekonfiguracja Apex,
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bb) rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
cc) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
dd) usunięcie z DG noda ZOK,
ee) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
ff) usunięcie z klastra noda POK
gg) migracja SWDPROD2:
hh) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
ii) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
jj) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
kk) instalacja bin GoldenGate,
ll) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
mm) rekonfiguracja GoldenGate (source),
nn) usunięcie z DG noda ZOK,
oo) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
pp) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
qq) usunięcie z klastra noda POK
rr) migracja instancji CRT:
ss) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
tt) konfiguracja klastra DG na ODA,
uu) rekonfiguracja lsnr.

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania 
się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Następnym krokiem będzie zlecenie realizacji specyfikacji modyfikacji RFC 
18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM – (etap 1 i 2) 
Wykonawcy  SWD PRM.

14. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla RFC 10/2021/PZŁ SWD PRM – Monitorowanie 
działań użytkowników PZŁ SWD PRM w aplikacji VaBox

W dniu 10 grudnia 2022 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia dla specyfikacji modyfikacji RFC 10/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – „Monitorowanie 
działań użytkowników PZŁ SWD PRM w aplikacji VaBox”.

Celem projektu jest odnotowanie danych użytkowników aplikacji VaBox odtwarzających lub 
exportujących pliki z nagraniami rozmów telefonicznych lub korespondencji radiowej prowadzonych 
w ramach PZŁ SWD PRM, zgodnie z pismem Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z 
dnia 16 września 2021 r., znak: DBR.525.3.4.2021.RB.

Produktem zlecenia jest przygotowanie narzędzi pozwalających na monitorowanie zdarzeń dotyczących 
odsłuchu i eksportu przez użytkowników aplikacji VaBox plików z nagraniami rozmów telefonicznych 
lub korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM.

W ramach realizacji RFC zostaną dokonane następujące modyfikacje:
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a) utworzenie narzędzi w ramach nowej aplikacji audytowej, działającej w środowisku 
PZŁ SWD PRM, pozwalających na monitorowanie zdarzeń generowanych przez 
użytkowników aplikacji VaBox, takich jak:

b) logowanie do aplikacji,
c) odsłuch pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji radiowej 

zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM,
d) export pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji radiowej 

zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM;
e) użytkownik przed zalogowaniem do aplikacji VaBox będzie poinformowany w oknie 

logowania, że jego działania w aplikacji są monitorowane i rejestrowane;
f) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość filtrowania zarejestrowanych 

zdarzeń po ich typie, danych użytkownika aplikacji VaBox, pliku na którym 
zarejestrowano zdarzenie;

g) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość exportu wyniku filtrowanych 
zdarzeń do pliku w formacie pdf, csv;

h) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość nadania uprawnień użytkownikom 
PZŁ SWD PRM dostępu do zapisanych zdarzeń generowanych przez użytkowników 
aplikacji VaBox.

Uprawnienia audytowe będą niezależne od uprawnień do odsłuchu nagrań w PZŁ SWD PRM i możliwe 
do nadania:

a) upoważnionym przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia;
b) upoważnionym przedstawicielom Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego;
c) upoważnionym przedstawicielom Wojewody.

Następnym krokiem będzie zlecenie realizacji specyfikacji modyfikacji RFC 10/2021/KCMRM/PZŁ 
SWD PRM – „Monitorowanie działań użytkowników PZŁ SWD PRM w aplikacji VaBox” Wykonawcy 
budowy PZŁ SWD PRM.

15. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nowe wersje komponentów PZŁ SWD 
PRM

W dniach 9 – 10 grudnia 2021 roku, w godzinach od 9:00 do 16:00 w Ośrodkach Regionalnych PZŁ 
SWD PRM zrealizowane zostały prace serwisowe polegające na aktualizacji oprogramowania 
komponentów PZŁ SWD PRM. Prace były realizowane zgodnie z harmonogramem:

a) w dniu 9 grudnia przeprowadzono prace w OR: Wrocław, Toruń, Lublin, Opole, 
Rzeszów, Białystok;

b) w dniu 10 grudnia przeprowadzono prace w OR: Gdańsk, Katowice, Kielce, Olsztyn, 
Poznań, Szczecin.

Nowe wersje DGT DCA, EACD oraz DGT CC obsługują usprawnienia oraz poprawki do błędów 
zgłoszonych w HD. Aktualizacje przeprowadzane były w tle i nie miały wpływu na pracę użytkowników 
Systemu. Swoim zakresem obejmą:
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a) aktualizację DGT DCA do wersji 0.327.33, w zakresie:
 naprawy zgłoszonych problemów z prezentacją statusów użytkowników na kaflach,
 zmiany sortowania kontaktów w menu kontekstowym w zakładce HEMS/EMS;

b) aktualizację EACD do wersji 572, w zakresie:
 poprawy 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,

 dodania 500ms opóźnienia, pomiędzy faktycznym wylogowaniem a 
powiadomieniem dyspozytora medycznego w DGT DCA o przydzieleniu 
połączenia;

c) aktualizację DGT CC do wersji 0.37, w zakresie:
 poprawki do prewalidacji DGT DCA,
 dodania dodatkowych atrybutów do synchronizacji danych w aplikacji WOK,
 reorganizacji danych do eksportu pliku konfiguracyjnego,
 automatycznego przypisanie kontaktów radiowych do kafli,
 poprawki przypisania terminali,
 poprawki do synchronizatorów danych w aplikacji WOK (zabbix api),
 szybszego generowania konfiguracji aplikacji DGT DCA,
 dodania atrybutu czy kontakt jest potomny.

Po zakończeniu prac każdy z użytkowników był zobowiązany do dokonania restartu aplikacji DGT 
DCA w dogodnym dla niego momencie.

16. Nowa wersja aplikacji DGT DCA (2.0.338.28) udostępniona przez Wykonawcę na 
środowisku testowym PZŁ SWD PRM – poprawki z HD

W dniu 13 grudnia 2021 r. środowisku testowym Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) Wykonawca 
udostępnił nową wersję DGT DCA w wersji 2.0.338.28. Nowa wersja komponentu PZŁ SWD PRM 
obsługuje usprawnienia oraz poprawki do błędów zgłoszonych w HD w zakresie:

a) zabezpieczenie przed wyłączeniem aplikacji w przypadku wystąpienia błędu urządzenia 
audio na KD;

b) zmianę sortowania kontaktów w menu kontekstowym w zakładce HEMS/EMS;
c) naprawę błędów z prezentacją statusów dyspozytorów na kaflach;
d) dodanie przedrostka „KD” na panelu radiowym przed imieniem i nazwiskiem 

dyspozytora nadającego korespondencję radiową.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem 
pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona niezwłocznie w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD 



29

PRM w Ośrodku Regionalnym PZŁ SWD PRM w Krakowie, w którym dyspozytorzy wykorzystują 
integrację łączności radiowej z PZŁ SWD PRM.

17. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie opolskim

W dniu 13 grudnia 2021 r. rozpoczął się pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
opolskim. Od godziny 10.00 Netia połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
dedykowanym dla województwa opolskiego NKA, kieruje do dyspozytorni medycznej w Opolu 
poprzez łącza SS7.

W trakcie wykonywania połączeń testowych nie stwierdzono błędów, problemów z obsługą połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 14 grudnia) zarejestrowano 5 połączeń na numer 999 od 
abonentów Netii w województwie opolskim. Jedno ze zgłoszeń zostało przyjęte, zadysponowano zespół 
ratownictwa medycznego.

18. XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia 2021 r.

W dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się XVI posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Głównymi tematami XVI posiedzenia było:

a) omówienie przyczyn ostatnich awarii SWD PRM oraz podjętych przez KCMRM 
działań naprawczych oraz zapobiegawczych;

b) omówienie audytu bezpieczeństwa w KCMRM;
c) omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;
d) omówienie propozycji terminów posiedzeń Rady ds. SWD PRM na rok 2022;
e) przyjęcie harmonogramu prac na 2022 r.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się 
w formie wideokonferencji.

19. Przekazaliśmy do wyceny wykonawcy RFC 18/2021/SWD PRM – Zmiany związane z 
partycjonowaniem tabel SWD PRM

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane z partycjonowaniem tabel SWD 
PRM – (etap 1 i 2), przekazaliśmy ww. RFC do Wykonawcy celem wyceny.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD 
PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów 
serwisowych.
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Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w 
bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);

b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 

SWDPROD2 na ODA);
m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie 
będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;



31

k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:
n) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
o) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
p) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
q) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
r) usunięcie z DG noda ZOK,
s) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
t) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
u) usunięcie z klastra noda POK;
v) migracja HDATA:
w) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
x) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
y) weryfikacja klastra DG dla HDATA,
z) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
aa) rekonfiguracja Apex,
bb) rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
cc) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
dd) usunięcie z DG noda ZOK,
ee) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
ff) usunięcie z klastra noda POK
gg) migracja SWDPROD2:
hh) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
ii) ii) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
jj) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
kk) instalacja bin GoldenGate,
ll) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
mm) rekonfiguracja GoldenGate (source),
nn) usunięcie z DG noda ZOK,
oo) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
pp) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
qq) usunięcie z klastra noda POK
rr) migracja instancji CRT:
ss) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
tt) konfiguracja klastra DG na ODA,
uu) rekonfiguracja lsnr.
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20. Nowa wersja komponentów PZŁ SWD PRM udostępniona przez Wykonawcę na 
środowisku testowym – udostępnienie RFC/07/2021/PZŁ SWD PRM – Prezentacja 
oznaczenia dyspozytorni medycznej wraz z nazwą miejscowości oraz roli w panelu 
kolejek

W dniu 15 grudnia 2021 r. środowisku testowym PZŁ SWD PRM Wykonawca udostępnił nową wersję 
komponentów Systemu związana z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁSWDPRM-  „Prezentacja roli 
użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń oczekujących”.

Celem projektu jest optymalizacja funkcjonalności PZŁ SWD PRM w zakresie prezentacji informacji 
w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących w przypadku połączeń pomiędzy 
użytkownikami PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia jest modyfikacja oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w celu 
prezentacji w panelu kolejek z wizualizacją połączeń oczekujących roli na jaką zalogowany jest 
użytkownik PZŁ SWD PRM, kodu dyspozytorni medycznej (DM) z której dzwoni dany użytkownik 
oraz nazwy miejscowości, w której zlokalizowana jest DM. Dana funkcjonalność będzie dostępna dla 
wszystkich użytkowników PZŁ SWD PRM.

W związku z realizacją ww. RFC użytkownicy PZŁ SWD PRM wykonujący połączenia z konsoli 
dyspozytorskiej (KD) na KD wewnątrz PZŁ SWD PRM będą prezentowali się w panelu kolejek 
z wizualizacją połączeń oczekujących zgodnie z zaproponowanym schematem.

Przykład wizualizacji połączenia oczekującego wykonanego przez użytkownika DM w goli GDM 
z dyspozytorni medycznej DM07-01 w Warszawie zaprezentowany jest na poniższej grafice.

W związku z realizacją ww. RFC przeprowadzone prace swoim zakresem obejmą:

a) aktualizację DGT DCA do wersji 0.343.0 w zakresie dodania prezentacji nazwy 
dyspozytorni, z której dzwoni dany dyspozytor,

b) aktualizację Citiserver do wersji 133 w zakresie dodania nazwy dyspozytorni, z której 
dzwoni dany dyspozytor oraz implementacji obsługi dodatkowych elementów Rola 
i Kod konsoli podczas obsługi połączeń wychodzących i przychodzących,

c) aktualizację DGT SSW do wersji 334 w zakresie dodania nazwy dyspozytorni, z której 
dzwoni dany dyspozytor oraz implementacji obsługi dodatkowych elementów Rola 
i Kod konsoli podczas obsługi połączeń wychodzących i przychodzących.

Nowa wersja oprogramowania jest w trakcie testów. W przypadku zakończeniu testów z wynikiem 
pozytywnym ww. wersja zostanie udostępniona w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM 
w referencyjnych Ośrodkach Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM a następnie pozostałych OR 
PZŁSWD PRM. O terminie wdrożenia RFC na środowisku produkcyjnym użytkownicy zostaną 
poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

21. Pilotażowe uruchomienie usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
mazowieckim

W dniu 15 grudnia 2021 r. rozpoczął się pilotaż usługi SS7 dla abonentów Netii w województwie 
mazowieckim. Od godziny 10.00 Netia połączenia swoich abonentów na numer 999, oznaczone 
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numerami NKA przypisanymi do dyspozytorni w Warszawie, Siedlcach i Radomiu, kieruje do 
dyspozytorni poprzez łącza SS7.

W trakcie wykonywania połączeń testowych nie stwierdzono błędów, problemów z obsługą połączeń.

W ciągu doby (do godziny 10:00 dnia 16 grudnia) zarejestrowano 20 połączeń na numer 999 od 
abonentów Netii w województwie mazowieckim. Dwa zgłoszenia zostały przyjęte i zadysponowano 
zespoły ratownictwa medycznego.

22. Zleciliśmy realizację RFC 10/2021/PZŁ SWD PRM – Monitorowanie działań 
użytkowników PZŁ SWD PRM w aplikacji VaBox

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 10/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – „Monitorowanie działań użytkowników PZŁ 
SWD PRM w aplikacji VaBox”, w dniu dzisiejszym przekazaliśmy ww. RFC do realizacji przez 
Wykonawcę Umowy na budowę PZŁ SWD PRM.

Celem projektu jest odnotowanie danych użytkowników aplikacji VaBox odtwarzających lub 
exportujących pliki z nagraniami rozmów telefonicznych lub korespondencji radiowej prowadzonych 
w ramach PZŁ SWD PRM zgodnie z pismem Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia z 
dnia 16 września 2021 r., znak: DBR.525.3.4.2021.RB.

Produktem zlecenia jest przygotowanie narzędzi pozwalających na monitorowanie zdarzeń dotyczących 
odsłuchu i eksportu przez użytkowników aplikacji VaBox plików z nagraniami rozmów telefonicznych 
lub korespondencji radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM

W ramach realizacji RFC zostaną dokonane następujące modyfikacje:

a) utworzenie narzędzi w ramach nowej aplikacji audytowej, działającej w środowisku 
PZŁ SWD PRM, pozwalających na monitorowanie zdarzeń generowanych przez 
użytkowników aplikacji VaBox, takich jak:
 logowanie do aplikacji,
 odsłuch pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji 

radiowej zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM,
 export pliku audio z nagraniem rozmowy telefonicznej lub korespondencji radiowej 

zarejestrowanych w ramach PZŁ SWD PRM;
b) użytkownik przed zalogowaniem do aplikacji VaBox będzie poinformowany w oknie 

logowania, że jego działania w aplikacji są monitorowane i rejestrowane;
c) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość filtrowania zarejestrowanych 

zdarzeń po ich typie, danych użytkownika aplikacji VaBox, pliku na którym 
zarejestrowano zdarzenie;

d) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość exportu wyniku filtrowanych 
zdarzeń do pliku w formacie pdf, csv;

e) w ramach nowych mechanizmów będzie możliwość nadania uprawnień użytkownikom 
PZŁ SWD PRM dostępu do zapisanych zdarzeń generowanych przez użytkowników 
aplikacji VaBox.
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Uprawnienia audytowe będą niezależne od uprawnień do odsłuchu nagrań w PZŁ SWD PRM i możliwe 
do nadania:

a) upoważnionym przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia;
b) upoważnionym przedstawicielom Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego;
c) upoważnionym przedstawicielom Wojewody.

Uprawnienia dostępu do danych audytowych będą nadawane przez dodanie użytkownika PZŁ SWD 
PRM do nowoutworzonej security grup na poziomie AD przez administratora centralnego.

Zdarzenia rejestrowane w ramach nowej funkcjonalności będą zapisywane w bazie danych w Ośrodkach 
Krajowych (OK), które będą posiadały moduł raportowy do ich wizualizacji. Dane będą zapisywane 
w obu OK (POK, ZOK) niezależnie. Serwis raportowy będzie udostępniony do mechanizmów F5 
połączeniem szyfrowanym za pomocą certyfikatów dostarczonych przez Zamawiającego.

23. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu na rozszerzenie posiadanych licencji na 
potrzeby budowy SDN

W dniu 15 grudnia 2021 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu nr  ZP/2/XII/2021 pn.: „Rozszerzenie 
posiadanych licencji na potrzeby budowy SDN w SWD PRM”.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty dwóch firm:

a) NTT Poland Sp. z o.o. – cena oferty 312 420,00 PLN,
b) SPRINT S.A. – cena oferty 366 247,27 PLN.

24. Zakończyliśmy prace nad dokumentacją powykonawczą budowy łączy SS7 na 
potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999

W dniu 15 grudnia 2021 r. zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem finalnej wersji 
dokumentacji powykonawczej budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer 
alarmowy 999.

Przygotowana dokumentacja powstała w ramach III etapu realizacji 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 zawarte są informacje takie jak:

a) realizacja wymagań funkcjonalnych;
b) opis zastosowanego rozwiązania;
c) opis wykonanych testów transmisyjnych, sygnalizacyjnych i funkcjonalnych;
d) opis rozwiązania w zakresie kierowania ruchu głosowego;
e) procedura zgłaszania błędów, awarii, prac planowych i rekonfiguracji sieci;
f) procedura bezpieczeństwa i zabezpieczeń backupowych;
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g) procedura monitorowania i raportowania realizacji usługi i realizacji parametrów SLA.

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.

Obecnie w ramach realizacji projektu trwa pilotaż usług SS7 dla abonentów Netii w czterech 
województwach (opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubuskie). Od stycznia 2022 r. będzie 
kontynuowany pilotaż dla kolejnych województw oraz produkcyjne uruchomienie usług zgodnie 
z harmonogramem zaakceptowanym przez MZ i przedstawionym UKE.

Z uwagi na informacje zawarte w dokumencie powykonawczej i kwestie bezpieczeństwa nie 
publikujemy tego dokumentu.

25. Podpisaliśmy umowę z firmą Automapa sp. z o. o. na subskrypcję oprogramowania 
AutoMapa wykorzystywanego na tabletach przez ZRM

W dniu 16 grudnia 2021 r. podpisaliśmy umowę na subskrypcję oprogramowania “Automapa” z firmą 
Automapa sp. z o. o. Podjęta współpraca ma na celu poza przejęciem od GUGiK zadania dostarczania 
nowych wersji ww. oprogramowania również bieżące usprawnienie przez producenta oprogramowania 
AutoMapa wykorzystywanego na tabletach przez kierowników zespołów ratownictwa medycznego 
(ZRM).

Dzięki nawiązanej współpracy w ramach przygotowywanej do wdrożenia w środowisku produkcyjnym 
nowej wersji ww. aplikacji (wersja 6.27) wprowadzono szereg zmian uwzględniających rodzaj 
wykorzystywanego w ZRM sprzętu do obsługi SWD PRM oraz specyfiki pracy ZRM.

Do najważniejszych wprowadzonych zmian należy:

a) wykrywanie sygnału GPS uruchamiane jest już na starcie aplikacji;
b) automatyczne przełączanie się na skanowanie portów COM w przypadku, gdy 

AutoMapa nie wykryje wbudowanego odbiornika GPS;
c) optymalizacja zachowania aplikacji AutoMapa po odłączeniu tabletu od stacji dokującej 

i ponownym podłączeniu – aplikacja AutoMapa automatycznie wznawia korzystanie z 
odbiornika GPS i przechodzi do pokazywania bieżącej lokalizacji;

d) zmniejszona została ilość pytań dotyczących ustawień oprogramowania AutoMapa przy 
pierwszym uruchomieniu aplikacji;

e) poprawiono algorytm wyznaczania tras;
f) dodano wyszukiwanie nazw ulic zmienionych ustawą dekomunizacyjną.

Dodatkowo poza zmianami dedykowanymi dla użytkowników systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne wprowadzono zmiany w zakresie:

a) uwzględnienia przepisów prędkości obowiązujące od 1 czerwca 2021 r.;
b) wprowadzenia korekty daty i godziny dla urządzeń, które mają problem po zmianach
c) w kwietniu 2019 r.;
d) wprowadzono poprawki związane ze stabilnością działania programu.



36

26. Nowa wersja aplikacji DGT DCA (2.0.338.28) w OR PZŁ SWD PRM w Krakowie

W dniu 16 grudnia 2021 r. w OR PZŁ SWD PRM w Krakowie zrealizowaliśmy prace serwisowe 
polegające na aktualizacji oprogramowania DGT DCA do wersji 2.0.338.28.

Nowa wersja DGT DCA, obsługuje usprawnienia oraz poprawki do błędów zgłoszonych w HD. 
Aktualizacja przeprowadzana była w tle i nie iała wpływu na pracę użytkowników Systemu. Swoim 
zakresem obejmuje:

a) zabezpieczenie przed wyłączeniem aplikacji w przypadku wystąpienia błędu urządzenia 
audio na konsoli dyspozytorskiej;

b) zmianę sortowania kontaktów w menu kontekstowym w zakładce HEMS/EMS;
c) naprawę błędów z prezentacją statusów dyspozytorów medycznych na kaflach;
d) dodanie przedrostka „KD” na panelu radiowym przed imieniem i nazwiskiem 

dyspozytora medycznego nadającego korespondencję radiową.

Po zakończeniu prac serwisowych każdy z użytkowników został poproszony o restart aplikacji DGT 
DCA w dogodnym dla nich momencie.

27. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na rozszerzenie posiadanych licencji na 
potrzeby budowy SDN

W dniu 16 grudnia 2021 r. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty do postępowania nr  
ZP/2/XII/2021 pn.: „Rozszerzenie posiadanych licencji na potrzeby budowy SDN w SWD PRM”.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, z czego po dokonaniu weryfikacji najkorzystniejszą 
złożyła firma NTT Poland Sp. z o. o. za cenę 312 420,00 zł brutto.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są:

a) dostawa licencji do posiadanych urządzeń sieciowych Palo Alto PA-3220 wraz 
gwarancją na okres 36 miesięcy i serwisem producenta lub autoryzowanego serwisu 
producenta;

b) dostawa licencji do podniesienia wersji wykorzystywanego obecnie Vmware w wersji 
Essentials PLUS do wersji Enterprise Plus oraz vCenter wraz z gwarancja na okres 36 
miesięcy i serwisem producenta lub autoryzowanego serwisu producenta.

28. Zakończyły się w SWD PRM prace związane z przejściem dyspozytorni medycznej w 
Lublinie do struktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 00:30 (w nocy z 20 na 21 grudnia 2021 r.) pod nadzorem 
pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego odbyło się aplikacyjne 
przejęcie prowadzenia dyspozytorni medycznej w Lublinie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w 
Lublinie.
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Realizacja tego zadania poprzedzona była intensywnymi przygotowaniami w zakresie przebudowy 
struktury dyspozytorni medycznych oraz zespołów ratownictwa medycznego w Module Administratora 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Ww. prace były związane z przygotowaniem aplikacji SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM do formalnego 
procesu przejęcia prowadzenia dyspozytorni medycznej w województwie lubelskim, które zgodnie 
z wojewódzkim planem działania systemu PRM dla województwa lubelskiego zaplanowane zostało na 
dzień 1 stycznia 2022 r.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że podczas zmian w strukturze SWD PRM nie występowała 
niedostępność dyspozytorni medycznej. Prace były prowadzone przez Zespół KCMRM w taki sposób 
aby zachować ciągłość w dysponowaniu ZRM przez DM Lublin.

29. Zaprezentowaliśmy widoki nowych okien w rozbudowywanym Module ZRM 
(SWD PRM 2.0)

W związku z rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, trwa obecnie rozbudowa m. in. Modułu ZRM. W związku 
z wprowadzeniem do Modułu ZRM w wersji 2.0 wielu nowych funkcjonalności wystąpiła konieczność 
dodania wielu nowych okien oraz modyfikacji już dziś wykorzystywanych przez kierowników ZRM. 
Wszystkie nowe i zmodyfikowane okna zostały przygotowane w ramach dokumentu makiet.

Największe zmiany w ramach już dziś dostępnych dla użytkowników okien zaszły w oknie zakładki 
“Aktywne zlecenie”. Zmiany w tej zakładce związane są z dodaniem możliwości tworzenia dodatkowej 
dokumentacji do Karty Zlecenia Wyjazdu: Karty Przymusu Bezpośredniego, Karty Choroby Zakaźnej 
oraz Niebieskiej Karty.

W ramach rozbudowy Modułu ZRM do tzw. wersji 2.0, zaimplementowana zostanie funkcjonalność 
umożliwiająca kierownikom ZRM dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta – zarówno wytworzonej 
w ramach SWD PRM jak również z Systemu Informacji Medycznej (P1).

W związku z zaimplementowaniem nowych funkcjonalności w Module Dyspozytora w tzw. wersji 
SWD 2.0, konieczne było zaprojektowanie zmian w wyglądzie KZW. Zmodyfikowana została m.in. 
sekcja “Przyjęcie wezwania”, w której dodano ponaglenia wpisywane przez dyspozytorów medycznych 
w Module Dyspozytora.

Zmodyfikowana została również Karta Medycznych Czynności Ratunkowych m.in. poprzez 
rozszerzenie w sekcji V – “Postępowanie z pacjentem” katalogu czynności wykonanych podczas 
udzielania Medycznych Czynności Ratunkowych, które po wybraniu przez kierownika ZRM będą 
mapowane na odpowiednie kody ICD-9 wprowadzane automatycznie w KZW.

W ramach dokumentu makiet nowych formatek oraz zmodyfikowanych widoków zostało opracowane 
114 grafik:

a) Widok okna „Rozpoczynanie dyżuru – wybór Roli”
b) Widok okna z powiadomieniem o udostępnieniu planu harmonogramu
c) Widok komunikatu przy braku dyżuru
d) Widok okna „Tryb ogólny” MS ZRM
e) Widok startowy bez aktywnego zlecenia
f) Widok startowy z aktywnym zleceniem
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g) Widok zakładki „Niezamknięte dokumenty”
h) Widok zakładki „Dokumenty do modyfikacji”
i) Widok zakładki „Zamknięte dokumenty”
j) Widok przykładowego panelu funkcyjnego dla KZW z KMCR i utworzonymi 

KPC 
i CZK

k) Widok interfejsu MM ZRM bez aktywnego zlecenia – widok startowy
l) Widok ekranu logowania do trybu „ĆWICZENIA”
m) Widok okna z komunikatem o przejściu do trybu „ĆWICZENIA”
n) Widok MM ZRM w trybie pracy „ĆWICZENIA”
o) Widok zakładek MM MZRM bez aktywnego zlecenia (wariant a: KPB i KCZ)
p) Widok zakładek MM MZRM bez aktywnego zlecenia (wariant b: NK)
q) Widok zakładki „Status”
r) Widok okna “Zapotrzebowanie na dodatkowe służby”
s) Widok komunikatu o przydzieleniu dodatkowych służb
t) Widok komunikatu o odmowie przydzielenia dodatkowych służb
u) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW bez KMCR
v) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR
w) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR – rozwinięte menu
x) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR, KPB
y) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR, KPB – kliknięcie w menu
z) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR, KPB i KCZ
aa) Widok zakładki „Aktywne zlecenie” – KZW z KMCR, KPB i KCZ
bb) Widok zakładki „Dane historyczne – autoryzacja dostępu”
cc) Widok zakładki “Dane historyczne – wyświetl z SWD PRM”
dd) Widok zakładki “Interaktywny dokument”
ee) Widok zakładki “Historii leczenia”
ff) Widok szczegółów historii leczenia
gg) Widok okna “Lista notyfikacji”
hh) Widok komunikatu ponaglenia
ii) Widok Menu dla KZW
jj) Widok okna KZW – sekcja „Przyjęcie wezwania” część pierwsza
kk) Widok okna KZW – sekcja „Przyjęcie wezwania” część druga
ll) Widok okna KZW – sekcja „Przyjęcie wezwania” część trzecia – ponaglenia
mm) Widok okna KZW – sekcja „Podjęcie decyzji” wariant bez odwołania zlecenia 

i KAM
nn) Widok okna KZW – sekcja „Podjęcie decyzji” wariant z odwołaniem i KAM
oo) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia” – Pacjent pozostał w miejscu 

zdarzenia
pp) Widok okna KZW – sekcja “Realizacja zlecenia – Brak pacjenta w miejscu 

zdarzenia”
qq) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia – Udzielono MCR i przekazano”
rr) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia – Pacjent nie wyraża zgody na”
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ss) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia – Udzielono pomocy 
i przetransportowano do” część pierwsza

tt) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia – Udzielono pomocy 
i przetransportowano do – Odmowa”

uu) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia – Udzielono pomocy 
i przetransportowano do – Przyjęcie”

vv) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia” część druga
ww) Widok okna KZW – sekcja „Realizacja zlecenia” część trzecia
xx) Widok Menu dla KMCR
yy) KMCR – II. Pacjent – część pierwsza
zz) KMCR – II. Pacjent – część druga
aaa) Widok okna słownika adresów dla KMCR
bbb) KMCR – III – Badanie -Wywiad – część pierwsza (widok 1 i 2)
ccc) KMCR -III – Badanie -Wywiad – część druga
ddd) KMCR – III – Badanie – Objawy
eee) Widok pól parametru z wpisanym niepoprawnymi danymi
fff) KMCR – Sekcja IV – Rozpoznanie
ggg) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Czynności
hhh) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Czynności – Inne
iii) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki
jjj) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki – lista podanych 

leków
kkk) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki – lista zużytych 

materiałów
lll) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki – dodatkowe 

zużycie/strata
mmm) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki- Wlewy część 

pierwsza
nnn) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zalecenia/Leki- Wlewy część 

druga
ooo) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Oświadczenie pacjenta
ppp) Oświadczenie pacjenta – podpis
qqq) Oświadczenie świadka – podpis
rrr) KMCR – Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zgon/ Odstąpienie od MCR – 

Zgon
sss) Sekcja V – Postępowanie z pacjentem – Zgon/ Odstąpienie od MCR – Odstąpienie 

od MCR
ttt) Sekcja VI – Podsumowanie
uuu) Widok Menu dla KPB
vvv) Widok okna Modułu Mobilnego – zakładka Inne – KPB – podstawowe informacje
www) Widok okna Modułu Mobilnego – zakładka Inne – KPB – nadzór i zatwierdzenie
xxx) Widok okna Modułu Mobilnego – zakładka Inne – KPB – Przebieg
yyy) Widok okna Modułu Mobilnego – zakładka INNE – KPB
zzz) Widok Menu dla KCZ
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aaaa) Widok okna KCZ sekcja I – „Dane pacjenta” – część pierwsza
bbbb) Widok okna KCZ sekcja I – „Dane pacjenta” część druga
cccc) Widok okna KCZ sekcja II – „Rozpoznanie / podejrzenie” podsekcja „ICD-10” 

część pierwsza
dddd) Widok okna KCZ sekcja II – „Rozpoznanie / podejrzenie” podsekcja „ICD-10” 

część pierwsza – uzupełnienie
eeee) Widok okna KCZ sekcja II – „II – Rozpoznanie/Podejrzenie” podsekcja 

„Objawy” część druga
ffff) Widok okna KCZ sekcja II – „Rozpoznanie/Podejrzenie” podsekcja „Miejsce 

pobytu”
gggg) Widok okna KCZ sekcja III – „Dane uzupełniające”
hhhh) Widok okna KCZ sekcja IV – „Dane zgłaszającego”
iiii) Widok Menu dla NK
jjjj) Widok okna NK sekcja „Dane osobowe” podsekcja „Dane osoby dotkniętej 

przemocą”
kkkk) Widok okna NK sekcja „Dane osobowe” podsekcja „Dane osoby dotkniętej 

przemocą”
llll) Widok okna NK sekcja „Dane osobowe” podsekcja „Informacja dotycząca 

zgłoszenia przemocy”
mmmm) Widok okna NK sekcja „Dane osobowe” podsekcja „Dane osoby podejrzewanej 

o stosowanie przemocy”
nnnn) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” przemoc fizyczna cz. I
oooo) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” przemoc fizyczna cz. II
pppp) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” uszkodzenia ciała
qqqq) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” przemoc psychiczna cz. I
rrrr) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” przemoc psychiczna cz. II
ssss) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” przemoc seksualna
tttt) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowania osoby stosującej 

przemoc” inne zachowania
uuuu) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowanie” cz. I
vvvv) Widok okna NK sekcja „Wywiad” podsekcja „Zachowanie” cz. II
wwww) Widok okna NK sekcja „Świadkowie” podsekcja „Świadkowie stosowania 

przemocy”
xxxx) Widok okna NK sekcja „Działania” podsekcja „Wywiad” cz. I
yyyy) Widok okna NK sekcja „Działania” podsekcja „Wywiad” cz. II
zzzz) Widok okna NK sekcja „Działania” podsekcja „Działania w związku ze 

stosowaniem przemocy” cz. I
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aaaaa) Widok okna NK sekcja „Działania” podsekcja „Działania w związku ze 
stosowaniem przemocy” cz. II

bbbbb) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Dane dotyczące rodziny” 
cz. I

ccccc) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Dane dotyczące rodziny” 
cz. II

ddddd) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Rodzaje uszkodz eń”
eeeee) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Inne objawy stosowania 

przemocy” cz. I
fffff) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Inne objawy stosowania 

przemocy” cz. II
ggggg) Widok okna NK sekcja „Rodzina/zdrowie” podsekcja „Inne objawy stosowania 

przemocy” cz. I
hhhhh) Widok okna NK sekcja „Interwencje” podsekcja „Podjęte działania 

interwencyjne” cz. I
iiiii) Widok okna NK sekcja „Interwencje” podsekcja „Podjęte działania 

interwencyjne” cz. II
jjjjj) Widok okna NK sekcja „Wnioski” podsekcja „Wnioski i dodatkowe informacje”

30. Przekazaliśmy do realizacji RFC 18/2021/SWD PRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM

W dniu 21 grudnia 2021 r. przekazaliśmy do realizacji RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany 
związane z partycjonowaniem tabel SWD PRM – etap 1 i 2.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie danych SWD 
PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych incydentów 
serwisowych.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel w 
bazie danych SWD PRM.

Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na dwa etapy.

W ramach realizacji prac Wykonawca zrealizuje następujące zdania:

a) utworzenie skryptów do partycjonowania bazy danych SWD PRM (analiza najczęściej 
wykorzystywanych kolumn, które posłużą do partycjonowania);

b) weryfikacja danych po migracji SWDDEV na ODA;
c) weryfikacja poprawności działania skryptów do partycjonowania na SWDDEV1;
d) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV1;
e) weryfikacja danych po migracji na środowisku dev2 ODA;
f) testy partycjonowania na SWDDEV2;
g) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDDEV2;
h) weryfikacja danych po migracji na środowisku SZK ODA;
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i) podpięcie Wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
l) modyfikacja ustawień sieciowych na serwerach app (dodanie 3 bazy zapasowej 

SWDPROD2 na ODA);
m) weryfikacja danych po migracji na środowisku PROD2 ODA;
n) przywrócenie konfiguracji 2 baz na prod2 (master i slave na ODA);
o) partycjonowanie na SWDPROD2.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie 
będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 
SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 
specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Dodatkowo w ramach realizacji ww. RFC po stronie Zespołu KCMRM zostaną zrealizowane 
następujące zadania:

a) zmiana parametrów Instancji SWDPROD2 w zakresie DG, redolog, Archivelog;
b) utworzenie instancji dev na ODA;
c) import danych z instancji server dev na server dev ODA;
d) utworzenie instancji dev2 na ODA;
e) import danych z instancji server dev2 na server dev2 ODA;
f) usunięcie instacji DEV1 I DEV2 używanych do testów partycjonowania;
g) utworzenie instancji SWDSZK na ODA;
h) migracja instancji SWDSZK na ODA;
i) podpięcie wildfy do nowej bazy danych SWDSZK;
j) testy partycjonowania SWDSZK na ODA;
k) utworzenie instancji PROD2 i TEST AVL2 na środowisko ODA;
l) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 

produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;
m) migracja SWDPROD1:
n) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD1,
o) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
p) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD1,
q) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
r) usunięcie z DG noda ZOK,
s) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
t) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
u) usunięcie z klastra noda POK;
v) migracja HDATA:
w) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla HDATA,
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x) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
y) weryfikacja klastra DG dla HDATA,
z) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
aa) rekonfiguracja Apex,
bb) rekonfiguracja GoldenGate (dest.),
cc) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
dd) usunięcie z DG noda ZOK,
ee) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
ff) usunięcie z klastra noda POK
gg) migracja SWDPROD2:
hh) dopięcie do klastra DG Secondary Slave DB na ODA1 dla SWDPROD2,
ii) replikacja jako serwer zapasowy w klastrze,
jj) weryfikacja klastra DG dla SWDPROD2,
kk) instalacja bin GoldenGate,
ll) przełączenie aktywnego noda klastra na ODA1,
mm) rekonfiguracja GoldenGate (source),
nn) usunięcie z DG noda ZOK,
oo) modyfikacja triggerów odp. za przełączenie HA,
pp) dodanie do klastra ODA2 jako kolejny węzeł klastra,
qq) usunięcie z klastra noda POK
rr) migracja instancji CRT:
ss) utworzenie nowej instancji CRT na ODA,
tt) konfiguracja klastra DG na ODA,
uu) rekonfiguracja lsnr.

31. Zakończyły się w SWD PRM prace związane z przejściem dyspozytorni medycznych 
we Wrocławiu i Legnicy do struktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 00:30 (w nocy z 21 na 22 grudnia 2021 r.) pod nadzorem 
pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego odbyło się aplikacyjne 
przejęcie prowadzenia dyspozytorni medycznych we Wrocławiu i Legnicy przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu.

Realizacja tego zadania poprzedzona była intensywnymi przygotowaniami w zakresie przebudowy 
struktury dyspozytorni medycznych oraz zespołów ratownictwa medycznego w Module Administratora 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Ww. prace były związane z przygotowaniem aplikacji SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM do formalnego 
procesu przejęcia prowadzenia dyspozytorni medycznych w województwie dolnośląskim, które zgodnie 
z wojewódzkim planem działania systemu PRM dla województwa dolnośląskiego zaplanowane zostało 
na dzień 1 stycznia 2022 r.
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Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że podczas zmian w strukturze SWD PRM nie występowała 
niedostępność dyspozytorni medycznych. Prace były prowadzone przez Zespół KCMRM w taki sposób 
aby zachować ciągłość w dysponowaniu ZRM przez DM Wrocław oraz DM Legnica.

32. Zmiana składu Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego

W związku z wnioskiem Opolskiego Centrum Ratownictwa, uległ zmianie dotychczasowy skład Rady 
ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy 
Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Przedstawiciela Opolskiego Centrum Ratownictwa Pana Zbigniewa Twórzewskiego zastąpiła Pani 
Sylwia Twórzewska-Sołek.

Rada ds. SWD PRM jest organem doradczym i konsultacyjnym dla KCMRM. Została powołana 
zarządzeniem nr 17/Z/2020 Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 23 marca 2020 r.

Do zadań Rady ds. SWD PRM należy w szczególności:

a) uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach związanych z przygotowaniem nowych 
funkcjonalności lub modyfikacji już istniejących w SWD PRM

b) opiniowanie opisu projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
c) zatwierdzenie projektu modyfikacji funkcjonalności w SWD PRM
d) opiniowanie przygotowanych projektów scenariuszy testowych nowych 

funkcjonalności w SWD PRM
e) testowanie nowych funkcjonalności przed wdrożeniem oraz zgłaszanie uwag pod ich 

kątem
f) rekomendacja wdrożenia produkcyjnego nowych, bądź modyfikacji istniejących 

funkcjonalności w SWD PRM;
g) uczestniczenie w warsztatach organizowanych przez KCMRM mających na celu 

opracowanie rekomendacji i założeń do kierunku i zakresu szkoleń, które będą 
organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM

h) przedstawienie podsumowania prac związanych z wprowadzeniem modyfikacji 
funkcjonalności w SWD PRM.

Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele:

a) Ministerstwa Zdrowia
b) Urzędów Wojewódzkich
c) Polskiej Rady Ratowników Medycznych
d) Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
e) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
f) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
g) Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
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33. Nowa wersja Vabox (0.25.5) w środowisku produkcyjnym PZŁSWD PRM

W związku z realizacją powierzonego zadania administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w dniu 22 grudnia 2021 r. w środowisku 
produkcyjnym Ośrodków Regionalnych oraz Ośrodków Krajowych Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności SWD PRM przeprowadzone zostały prace serwisowe polegające na aktualizacji 
oprogramowania Vabox do wersji 0.25.5.

Nowa wersja komponentu PZŁ SWD PRM obsługuje usprawnienia oraz poprawki do błędów 
zgłoszonych w HD w zakresie:

a) długiego oczekiwania na odtworzenie nagrania z poziomu konsoli dyspozytorskiej;
b) rozbieżności w liczbie nagrań w statystykach Vabox;
c) optymalizacji zarzadzania pamięcią;
d) poprawki w systemie zapisu logów.

Nowa wersja aplikacji Vabox była instalowana w tle bez wpływu na pracę użytkowników PZŁ SWD 
PRM.

Vabox w wersji 0.25.5 przeszedł pozytywną weryfikację na środowisku TST PZŁ SWD PRM, na 
którym były zainstalowane pozostałe komponenty Systemu w wersji produkcyjnej.

34. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: “KCMRM-CT-PR-03 Procedura zgłaszania 
incydentów przez użytkowników SWD PRM” – wersja 2.8

W związku z rozwojem Systemu Wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego w dniu 23 
grudnia 2021 r. został udostępniony zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-CT-PR-03 Procedura 
zgłaszania incydentów przez użytkowników SWD PRM” – wersja 2.8.

Ww. dokument został zaktualizowany w zakresie:

a) dodania zapisów w zakresie zgłaszania incydentów przez użytkowników Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego;

b) dodanie rozdziału Zgłaszanie incydentów za pomocą modułu Ticket Creator;
c) aktualizacja schematu przebiegu zgłaszania incydentów dla wszystkich użytkowników 

SWD PRM i podsystemów współpracujących za wyjątkiem użytkowników LPR;
d) dodanie informacji w rozdziale kontakt bezpośredni do administratora centralnego 

o możliwości zgłaszania problemów w obszarze funkcjonowania łączy SS7.

Szczegółowy zakres zmian w dokumencie został wskazany w jego historii.

Informacja o aktualizacji ww. dokumentu została przekazana w dniu dzisiejszym do Urzędów 
Wojewódzkich. Dokument „KCMRM-CT-PR-03 Procedura zgłaszania incydentów przez 
użytkowników SWD PRM” – wersja 2.8 jest również dostępna w repozytorium SWD PRM (dostęp 
wyłącznie z sieci OST 112).
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35. Warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych w 2022 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
uzyskało akceptację Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dla 
inicjatywy realizacji warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych z dyspozytorni 
medycznych.

Zgodnie z opracowanymi założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. 
Współorganizatorami warsztatów będą przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie nadzoru nad pracą dyspozytorni 
medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni medycznych, administratorzy 
wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty będą odbywały się w w lokalizacjach wskazanych przez Urzędy 
Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2022 roku będą dyspozytorzy medyczni pełniący role: głównego 
dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego 
wysyłającego.

Celem przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności 
dyspozytorów medycznych w zakresie obsługi zgłoszeń i zdarzeń w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), Podsystemie Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) oraz innych podsystemach współpracujących w tym w szczególności w aplikacjach 
dedykowanych tj. Module Dyspozytora SWD PRM, Module Mapowym SWD PRM oraz aplikacji DGT 
DCA na konsolach dyspozytorskich.

Ważnym elementem warsztatów będzie ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów 
medycznych w sytuacjach awaryjnych.

Zajęcia w ramach warsztatów będą prowadzone przez pracowników KCMRM oraz doświadczonych 
ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. W 
zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów 
transportowych, warsztaty będą prowadzić doświadczeni pracownicy LPR.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw. Poniżej prezentujemy wstępny 
harmonogram warsztatów z podziałem na poszczególne województwa.

36. Zakończyliśmy prace nad dokumentem opisującym implementację podpisu 
elektronicznego w SWD PRM w ramach rozbudowy Modułu ZRM do wersji 2.0

W związku z rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, w dniu 22 grudnia 2021 r. zaakceptowaliśmy przygotowany przez 
Wykonawcę systemu, firmę Gabos Software sp. z o. o., dokument dotyczący realizacji założeń podpisu 
elektronicznego w SWD PRM. W dokumencie przedstawiony został szczegółowy opis funkcjonalności 
do obsługi podpisu elektronicznego dokumentacji medycznej przez kierownika ZRM w SWD PRM.

Kierownicy ZRM będą mieli możliwość podpisania dokumentacji medycznej na dwa sposoby:

a) za pomocą certyfikatu ZUS (bezpłatny);
b) za pomocą podpisu kwalifikowanego.
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W zaakceptowanym dokumencie określono sposób konfiguracji poszczególnych rodzajów podpisu.

Określony został również sposób wizualizacji podpisów na dokumentacji medycznej.

Ww. funkcjonalności są w trakcie implementacji przez Wykonawcę i zostaną udostępnione 
użytkownikom wraz z rozbudowanym do wersji 2.0 Modułem ZRM.

37. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: “KCMRM-CT-INS-07 Instrukcja 
użytkownika – Helpdesk – użytkownicy” – (wersja 1.10)

Przekazaliśmy do Urzędów Wojewódzkich celem dystrybucji do użytkowników końcowych nową 
wersję dokumentu pt.: “KCMRM-CT-INS-07 Instrukcja użytkownika – Helpdesk – użytkownicy” – 
(wersja 1.10).

Dokument został zaktualizowany w zakresie kategorii zgłoszeń. Dodano kategorię Łącza 
telekomunikacyjne z podkategoriami: SS7, OST 112.

Kategorię: Łącza telekomunikacyjne/SS7 należy wybierać w przypadku problemów związanych 
z  obsługą i kierowaniem połączenia na numer alarmowy 999 poprzez łącza SS7.

Kategorię: Łącza telekomunikacyjne/OST 112 należy wybierać w przypadku problemów związanych 
z funkcjonowaniem łączy sieci OST 112.

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.

38. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 24/11/2021 – 
Dodanie opcji wybrania karty sieciowej

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny przez 
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
inicjatywę użytkownika numer 24/11/2021 dotyczącą zmiany w konfiguracji Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dotyczącej kart sieciowych.

Użytkownik zaproponował dodanie do ustawień SWD PRM możliwości wybrania karty sieciowej, 
z której aplikacja powinna korzystać.

Zespół KCMRM po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ 
uzasadniając, że 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.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.
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39. Poznaliśmy termin uruchomienia PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM 
w pozostałych 10 województwach (woj. dolnośląskim, woj. lubuskim, woj. łódzkim, 
woj. małopolskim, woj. mazowieckim, woj. opolskim, woj. podkarpackim, woj. 
śląskim, woj. wielkopolskim oraz woj. zachodniopomorskim)

W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) planowane jest dołączenie ostatnich 10 
stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) z woj. dolnośląskiego, 
woj. lubuskiego, woj. łódzkiego, woj. małopolskiego, woj. mazowieckiego, woj. opolskiego, woj. 
podkarpackiego, woj. śląskiego, woj. wielkopolskiego oraz woj. zachodniopomorskiego do grona 
użytkowników Systemu.

Od 11 stycznia 2022 r. od godz. 10:00 rozpocznie się wykorzystanie aplikacji DGT DCA na konsoli 
dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w ww. województwach. W związku 
z powyższym wszystkie stanowiska WKRM w Polsce będą odbierać i wykonywać połączenia 
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 
WKRM biorące udział w pilotażu rozpoczęły pracę produkcyjną. W kolejnym etapie do tego grona 
dołączyły stanowiska WKRM z woj. lubelskiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. pomorskiego oraz 
woj. świętokrzyskiego.

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.

40. Zakończyliśmy etap 1 kompletowania makiety radiowej na potrzeby PZŁ SWD PRM

W dniu 27 grudnia 2021 r. w związku z realizacją zadania 2 budowy Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) rozpoczęliśmy kompletowanie makiety radiowej, która będzie wykorzystywana w zakresie 
testów nowych funkcjonalności Systemu związanych z obsługą łączności radiowej poprzez PZŁ SWD 
PRM.

W skład makiety w ramach zrealizowanego etapu 1 wchodzą cztery radiotelefony bazowe firmy Icom 
i Kenwood obsługiwane z poziomu konsol dyspozytorskich z zainstalowanym oprogramowaniem DGT 
DCA oraz cztery radiotelefony nasobne. Zasoby radiowe są przydzielone do dwóch dyspozytorni 
medycznych, w których funkcjonują po dwa obszary dysponowania (OD). Taka konfiguracja pozwala 
na prowadzenie testów funkcjonalnych obsługi radia poprzez PZŁ SWD PRM oraz weryfikację 
poprawnego przejmowania zasobów radiowych danego OD przez dyspozytora lub dyspozytornię 
zastępującą.

W planach w ramach kolejnych etapów jest dalsza rozbudowa makiety o kolejne radiotelefony bazowe 
firmy Motorola oraz przemienniki wszystkich ww. firm, tak aby istniała możliwość zasymulowania 
wszystkich, funkcjonujących w systemie PRM systemów łączności radiowej.
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W dotychczas realizowanych testach związanych z obsługą łączności radiowej posiłkowaliśmy się 
makietą radiową udostępnioną przez Wykonawcę umowy na budowę PZŁ SWD PRM.

41. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 15/04/2021 – 
Dodanie raportu połączeń dyspozytora medycznego

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 15/04/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na dodaniu w Module Raportowym, 
nowego raportu zbudowanego na bazie raportu PR41 z uwzględnieniem podziału na poszczególnych 
dyspozytorów medycznych (login).

W opinii  KCMRM, byłaby to funkcjonalność usprawniająca pracę użytkowników w Module 
Raportowym.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
implementacja powyższego raportu jest zawarta w ramach grupy raportów dotyczących PZŁ SWD PRM 
jakie będą udostępnione użytkownikom SWD PRM na początku 2022 roku. Natomiast ostateczny 
kształt raportu i zakres danych został uzgodniony podczas warsztatów z przedstawicielami 
Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia podczas prac nad ww. grupą raportów.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

42. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 28/10/2020 – 
Wysyłanie SMS o offline Aplikacji Mobilnej ZRM do kierownika ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 28/10/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 
użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
wysyłania sms na telefony służbowe ZRM w przypadku wejścia aplikacji mobilnej ZRM w tryb offline.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że częściowa 
realizacja zgłoszenia (podgląd na status tabletu w Module Dyspozytora) zostanie zrealizowana 
w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0. Zespół KCMRM zwrócił również uwagę, że 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. 
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Rekomendujemy ponowną ocenę zasadności wysyłania SMS-ów do kierowników ZRM w momencie 
wdrożenia w środowisku produkcyjnym podglądu statusu tabletu ZRM w Module ZRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

43. Przekazaliśmy do realizacji RFC 5/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM 
z PZŁ SWD PRM – etap 2, część 2 (funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0 
integracja CO LPR z PZŁ SWD PRM)

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 5/2021/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 2 
(funkcjonalności związane z SWD PRM 2.0), w dniu 31 stycznia 2022 r. przekazaliśmy do realizacji 
ostatnią drugą część ww. RFC do Wykonawcy celem realizacji. Część 2 etapu 2 ww. RFC dotyczy 
realizacji integracji Modułu CO LPR z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM).

Celem całego projektu jest wprowadzenie niezbędnych zmian związanych z integracją nowego Modułu  
Koordynatora oraz Modułu CO LPR z PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia 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.

Zmiany związane z integracją nowego Modułu Koordynatora z PZŁ SWD PRM zostały zrealizowane 
w tym roku w ramach realizacji części 1 etapu 2 ww. RFC.

W ramach realizacji tego RFC m. in. zostanie zrealizowane:

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 odsłuchania 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 służby dyżurnej Policji/PSP i 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 Konsoli 
Dyspozytorskiej (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: HLD-SZT, HLD-DM-
COLPR, HLD-DL-COLPR, HLD-LZRM, HLD-WKRM
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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 jak i transportu

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 zainicjowania 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”

j) dodanie możliwości połączenia telefonicznego do służby dyżurnej Policji/PSP i CPR 
biorących udział w Zdarzeniu HEMS za pomocą przycisków „Połącz z PSP”, „Połącz 
z Policją”, „Połącz z CPR”

k) dodanie funkcjonalności w Module CO LPR umożliwiającej dla Transportu 
zainicjowanie  połączenia telefonicznego oraz odsłuchania rozmowy z okna 
Odsłuchanie nagrania za pomocą przycisku „Zadzwoń” oraz „Odsłuchaj

l) dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu listy Zdarzeń 
w Module Koordynatora oraz z poziomu listy Zdarzeń HEMS/Transportu w Module 
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”

m) dodanie możliwości inicjacji połączenia do ZRM/LZRM/SZT z poziomu okna 
Zdarzenia w Module Koordynatora oraz z poziomu okna Zdarzenia HEMS /Transportu 
w Module CO LPR poprzez dodanie odpowiedniego przycisku „Zadzwoń do ZRM”, 
„Zadzwoń do LZRM”, „Zadzwoń do SZT” w sekcji „Zadysponowany”

n) 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”

Projekty ww. RFC uzyskał akceptację Członków Rady. ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

W kolejnym etapie realizacji prac nad dokumentem RFC po uzyskaniu wyceny od Wykonawcy nastąpi 
jej weryfikacja.
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