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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 

aplikacji Helpdesk.

W sprawozdanym okresie:

1) w systemie Helpdesk utworzono 1461 nowych zgłoszeń;

2) z powyższych zgłoszeń 222 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 4026 (średnio: 2.76 

wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 05.05.2022 Instalacja Modułu ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 51.7 na środowisku 
TEST

2. 10.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora oraz ZRM Mobilnego i ZRM 
MS w wersji 50.39 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.39 na 
środowisku SZK

3. 12.05.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora oraz ZRM Mobilnego i ZRM MSw wersji 50.39 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 50.39 na środowisku PROD2

4. 13.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, Administratora oraz ZRM 
Mobilnego i ZRM MS w wersji 51.8 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 51.8 na środowisku SZK

5. 13.05.2022 Aktualizacja certyfikatów na serwerach aplikacyjnych i „loadbalancer’ach” 
w środowisku PROD2

6. 16.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, Administratora oraz ZRM 
Mobilnego i ZRM MS w wersji 53.0 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 53.0 na środowisku TEST

7. 18.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, Administratora oraz ZRM 
Mobilnego i ZRM MS w wersji 51.9 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 51.9 na środowisku SZK

8. 19.05.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 51.10 na środowisku SZK

9. 20.05.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 51.11 na środowisku SZK

10. 23.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 51.11, Analityka, Administratora oraz 
ZRM Mobilnego i ZRM MS w wersji 51.9 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 51.9 na środowisku PROD2

11. 24.05.2022

Utworzenie indeksów na środowisku PROD2 na następujących tabelach:

a) swdpr,m_operational.fk_dane_zgloszenie, 
b) swdprm_operational.fk_doskonalenie_zawodowe_historia_uzytkown

ik,
c) swdprm_operational.fk_konsola_dyspozytorska_id_dyspozytornia,
d)swdprm_operational.fk_miejsce_stacjonowania_slownik_filia_oddzial

_lpr_filia,
e) swdprm_operational.fk_miejsce_stacjonowania_slownik_filia_oddzial

_lpr_oddzial,
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f) swdprm_operational.fk_obszar_dysponowania_slownik_region_lpr,
g) swdprm_operational.fk_slownik_kategoria_produktow,
h) swdprm_operational.fk_stanowisko_inne_slownik_filia_oddzial_lpr_

filia,
i) swdprm_operational.fk_stanowisko_inne_slownik_filia_oddzial_lpr_

oddzial,
j) swdprm_operational.fk_uzytkownik_slownik_kategoria_pilota, 
k) swdprm_operational.fk_uzytkownik_zakres_odpowiedzialnosci_uzyt

kownik,
l) swdprm_operational.fk_wyposazenie_id_dysponent,
m) swdprm_operational.fk_wyposazenie_pojazd,
n) swdprm_operational.fk_wyposazenie_slownik_status_operacyjny,
o) swdprm_operational.fk_wyposazenie_slownik_wyposazenie,
p) swdprm_operational.fk_wyposazenie_historia_wyposazenie.

12. 24.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, Administratora oraz ZRM 
Mobilnego i ZRM MS w wersji 53.1 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 53.1 na środowisku TEST

13. 25.05.2022

Wdrożenie poprawki na środowisku PROD2, która zmienia kodowanie znaków 
specjalnych w słowniku rozpoznań ICD-10 przy generowaniu komunikatów do 
SIM. Zmiana dotyczy tylko usługi do przesyłania ZM do systemu P1. 
Poprawka w ramach zgłoszenia KCMRM# 2257571  „GABOS: Błąd sim 
11.2021”.

14. 26.05.2022 Partycjonowanie bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela ZGLOSZENIE_SIWCPR.

15. 30.05.2022

Założenie na środowisku PROD2 indeksu na tabeli 
SWDPRM_OPERATIONAL.OTWARTA_CZAS_ZLECENIA_ZRM oraz na 
tabeli SWDPRM_OPERATIONAL_KARTA_ZW na kolumnach OTWARTA 
i CZAS_ZLECENIA_ZRM.

Wyłączenie i usunięcie indeksu na tabeli 
SWDPRM_OPERATIONAL.OTWARTA_3. 

16. 30.05.2022
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka, Administratora oraz ZRM 
Mobilnego i ZRM MS w wersji 53.2 oraz oprogramowania serwerowego w 
wersji 53.2 na środowisku TEST.

17. 31.05.2022
Partycjonowanie bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2. 
Partycjonowaniu uległa tabela PLICBD_SIWCPR_BUFOR.
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 50.39

Moduł Administrator:

1) poprawa przełączania aplikacji pomiędzy ośrodkami POK i ZOK;

2) zniesienie wymagania wyboru zawodu dla pracowników urzędów wojewódzkich 

z uprawnieniem dyspozytora medycznego;

3) obsługa wyjątku powodującego zapis formatki użytkownika z rolą dyspozytora medycznego;

4) zmiana w algorytmie zapisu użytkownika - walidacja i zapis tylko profili użytkowników 

wyświetlonych przez administratora.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa błędu powodującego brak uruchomienia wszystkich usług;

2) poprawa błędnego działania aplikacji wynikającego z nieobsłużonego wyjątku 

UserSessionIsNotValid;

3) modyfikacja zapytania do pobierania księgi dyspozytorni medycznej;

4) poprawa wyświetlania listy ZRM po przejściu z trybu Offline do Online;

5) poprawa wyświetlania otwartej formatki zgłoszenia po przejściu z trybu Offline do Online;

6) dodane zostało dodatkowe logowanie, które umożliwi wychwycenie problemu z dodaniem 

służby pomocniczej.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) usunięcie czyszczenia czasu powrotu po wybraniu następujących realizacji: „pacjent pozostał 

na miejscu” i „pacjent odmawia pomocy”.

Oprogramowanie serwerowe 50.39:

1) poprawa zapytania do pobierania księgi dyspozytorni medycznej.

Wersja 51.7

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) poprawienie działania stronicowania w zakładce komunikaty w Modułach ZRM, aby było 

zbieżne z działaniem w pozostałych modułach.
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Wersja 51.8

Moduł Administrator:

1) poprawa przełączania aplikacji pomiędzy ośrodkami POK i ZOK;

2) zniesienie wymagania wyboru zawodu dla pracowników urzędów wojewódzkich z rolą 

dyspozytora medycznego;

3) wprowadzono obsługę wyjątku powodującego zapis formatki użytkownika z rolą dyspozytora 

medycznego;

4) wprowadzono zmianę w algorytmie zapisu użytkownika - walidacja i zapis tylko profili 

użytkowników wyświetlonych przez administratora;

5) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach (etap 1);

6) implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.

Moduł Analityka:

1) poprawa błędu polegającego na spowolnionym uruchamianiu się Modułu Analityka przez 

przeniesienie inicjalizacji drukarki do wątku pobocznego;

2) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach 

(etap 1).

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa błędu powodującego brak uruchomienia wszystkich usług; 

2) poprawa błędnego działania aplikacji wynikająca z nieobsłużonego wyjątku 

UserSessionIsNotValid; 

3) modyfikacja zapytania do pobierania księgi dyspozytorni medycznej;

4) poprawa wyświetlania listy ZRM po przejściu z trybu Offline do Online;

5) poprawa wyświetlania otwartej formatki zgłoszenia po przejściu z trybu Offline do Online; 

6) dodane zostało dodatkowe logowanie, które umożliwi wychwycenie problemu z dodaniem 

służby pomocniczej;

7) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach (etap 1).

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) usunięcie czyszczenia czasu powrotu po wybraniu następujących realizacji: „pacjent pozostał 

na miejscu” i „pacjent odmawia pomocy”;

2) usunięcie problemu blokowania sprawdzania dostępności serwerów;
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3) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach (etap 1);

4) implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.

Oprogramowanie serwerowe 51.8:

1) poprawa zapytania do pobierania księgi dyspozytorni medycznej;

2) poprawa błędu polegająca na nieprawidłowym wyświetlaniu listy pojazdów. Dysponent typu 

„lider” ma na liście pojazdy podległych dysponentów;

3) implementacja RFC 16/2020 - Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach (etap 1);

4) Implementacja RFC 15/2021 - Optymalizacja zarządzania pojazdami.

Wersja 51.9

Moduł Administrator:

1) zmieniono błędnie użyte przez Wykonawcę słowo "ilość" na słowo "liczba" w komunikacie 

informującym o liczbie utworzonych komunikatów;

2) zmieniono nazwy techniczne Modułów na pełne nazwy w formatce "Komunikaty";

3) poprawiono błąd polegający na niepełnym wyświetlaniu nazwy przycisku "Chmura SWD 

PRM";

4) naprawa wyświetlania obszarów działania przypisanych do ZRM.

Moduł Analityka:

1) zmiana informacji zawartej w komunikacie w trakcie otwierania KMCR przez analityka dla 

aktywnego zlecenia.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa wyświetlania listy nagrań operatorów ST CPR.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) zabezpieczenie przed nieobsłużonym wyjątkiem co skutkowało błędem przy otwieraniu zleceń.

Oprogramowanie serwerowe 51.9:

1) zmiana informacji zawartej w komunikacie w trakcie otwierania KMCR przez analityka dla 

aktywnego zlecenia.
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Wersja 51.10

Moduł Dyspozytora:

1) wycofanie zmian z wersji 51.9 dotyczących wyświetlania listy nagrań operatorów ST CPR.

Wersja 51.11

Moduł Dyspozytora:

1) skuteczne wycofanie zmian z wersji 51.9 dotyczących wyświetlania listy nagrań operatorów 

ST CPR.

Wersja 53.0

Moduł Administratora:

1) implementacja RFC 03/2021 etap 2 „Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM";

2) Implementacja RFC 17/2020 etap 1 „Optymalizacja Modułu ZRM";

3) Implementacja RFC 19/2020 etap 2 „Słownik powodów wezwań dodatkowych służb".

Moduł Analityka:

1) implementacja RFC 03/2021 - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM (etap 2);

2) implementacja RFC 17/2020 - Optymalizacja Modułu ZRM (etap 1);

3) implementacja RFC 19/2020 - Słownik powodów wezwań dodatkowych służb (etap 2).

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja RFC 03/2021 - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM (etap 2);

2) implementacja RFC 17/2020 - Optymalizacja Modułu ZRM (etap 1);

3) implementacja RFC 19/2020 - Słownik powodów wezwań dodatkowych służb (etap 2).

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) implementacja RFC 03/2021 - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM (etap 2);

2) implementacja RFC 17/2020 - Optymalizacja Modułu ZRM (etap 1).

Oprogramowanie serwerowe 53.0:

1) Implementacja RFC 03/2021 - Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM (etap 2);

2) Implementacja RFC 17/2020 - Optymalizacja Modułu ZRM (etap 1);

3) Implementacja RFC 19/2020 - Słownik powodów wezwań dodatkowych służb (etap 2).
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Wersja 53.1

Moduł Administratora:

1) poprawa wyświetlania czasów w formatce modyfikacji komunikatów;

2) usunięcie oznaczania kolorami pojazdów wycofanych na liście pojazdów;

3) zniesienie wymagania wyboru zawodu dla pracowników urzędów wojewódzkich z rolą 

dyspozytora medycznego;

4) dodano obsługę wyjątku powodującego zapis formatki użytkownika z rolą dyspozytora 

medycznego;

5) poprawa przypisywania okresu edukacyjnego użytkownikowi. Okres przypisywany jest pod 

danego dysponenta.

Moduł Analityka:

1) poprawa błędu polegającego na spowolnionym uruchamianiu się Modułu Analityka przez 

przeniesienie inicjalizacji długotrwałych elementów do wątku pobocznego.

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie przycisku do usuwania wszystkich notyfikacji;

2) dodanie możliwości zamykania okien za pomocą przycisku ESCAPE;

3) automatyczne wybieranie kodu pilności 1 dla powodu wezwania "Nagłe zatrzymanie krążenia";

4) wyświetlanie zgłoszenia z powodem "Nagłe zatrzymanie krążenia" na górze listy zgłoszeń;

5) poprawa wyświetlania listy nagrań operatorów ST CPR;

6) poprawa filtrowania w trybie offline/online.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) wyśrodkowanie pola z wartością w sekcji "Poziom glukozy".

Oprogramowanie serwerowe 53.1:

1) poprawa przesyłania komunikatów do modułów.

Wersja 53.2

Moduł Administratora:

1) dodanie kolumny "id" w słowniku NFZ;

2) poprawa wyświetlania formatki „Miejsce stacjonowania”;

3) poprawa wprowadzania konsol dyspozytorskich;
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4) poprawa dodania radiotelefonu do ZRM;

5) usunięcie błędu przy dodawaniu grupy radiowej;

6) dodanie generowania identyfikatorów analogowych dla radiotelefonów.

Moduł Analityka:

1) przeniesienie kopiowania danych z pola „Dane do kontaktu” oraz z pola „Opis” do pola 

„Zalecenia/uwagi kierownika zespołu”;

2) dodanie wyświetlania sekcji „Dane do kontaktu” w KMCR;

3) dodanie odświeżenie połączenia z serwerem, gdy serwer odpowiada, ale odrzuca wykonanie 

żądania. Błąd EJBCLIENT000025.

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie wyświetlenia sekcji „Dane do kontaktu” w KMCR;

2) dodanie okna z potwierdzeniem o usunięciu wszystkich notyfikacji;

3) poprawienie skalowania sekcji w zgłoszeniu o przydzielonych służbach dodatkowych;

4) poprawa funkcjonalności umożliwiającej przyjęcie zdarzenie bez wypełnienia procedury 

ogólnej dla „Nagłe zatrzymanie krążenia”;

5) poprawa sortowania zgłoszeń na liście dla powodów wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”, 

„Nieprzytomny” i „Nie oddycha";

6) poprawa wyświetlania na liście zdarzeń ikon dla przydzielonych służb dodatkowych;

7) poprawa działania aplikacji, gdy w trakcie zapisu zerwie połączenie z serwerem.

Moduł ZRM Mobilny oraz MS:

1) przeniesienie kopiowania danych z pola "Dane do kontaktu" oraz z pola „Opis” do pola 

„Zalecenia/uwagi kierownika zespołu”;

2) wprowadzenie wymagania wprowadzenia numeru pesel lub identyfikatora dla obcokrajowca.

Oprogramowanie serwerowe 53.2:

1) poprawa wprowadzania konsol dyspozytorskich;

2) usunięcie problemu z pojawiającym się komunikatem błędu przy próbie dodania grupy 

radiowej.
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RFC – wstępne zlecenia

1) RFC 18/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń 

radiowych w ramach etapu II budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM;

2) RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, 

ZGDM oraz DMW.

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

1) RFC 18/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń 

radiowych w ramach etapu II budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM;

2) RFC 08/2022/SWDPRM – Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie wizualizacji nowego 

zakresu danych w dokumentacji medycznej (Część I Etap II).
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.05.2022 do 31.05.2022 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ na 

działanie systemu SWD PRM.  

Incydent Serwisowy z dnia 13.05.2022

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 13 maja 2022 r. od godziny 09:38 do godziny 10:15 w trakcie okna 

serwisowego podczas realizacji prac związanych z aktualizacją certyfikatów w środowisku SWD PRM.

W związku z wystąpieniem Incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostały zgłoszenia:

1) KCMRM# 2258246 - „GABOS: konsola w trybie offline Kraków.”

2) KCMRM# 2258243 - „GABOS: tryb offline Kraków.”

3) KCMRM# 2258240 - „GABOS: logi z offline Gdańsk.”

4) KCMRM# 2258238 - „GABOS: Tryb offline aplikacji dyspozytora w całej DM09-01 

Rzeszów.”

W trakcie trwania incydentu występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich w tryb offline. 

Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.

O godzinie 09:38 w trakcie trwania ustalonego okna serwisowego, związanego z aktualizacją 

wygasających certyfikatów w środowisku SWD PRM, na kanale serwisowym „Webex”,  inżynier 

wsparcia CT SWD PRM poinformował o przechodzeniu w całym kraju stanowisk dyspozytorskich 

systemu SWD PRM w tryb offline.

Po przyjęciu informacji, inżynierowie wsparcia Gabos oraz CT SWD PRM w trybie pilnym podjęli 

działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Podczas weryfikacji 

logów serwerowych wykryto występowanie wyjątku:

 javax.net.ssl.SSLHandshakeException: server certificate change is restrictedduring renegotiation

W tym czasie użytkownicy pracowali na ośrodku zapasowym ZOK, gdzie zaktualizowane zostały już 

na nowe certyfikaty SSL. 

O godz. 10:09 zdecydowano o tymczasowym przełączeniu użytkowników ponownie na ośrodek 

podstawowy POK. 

http://javax.net/
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Zweryfikowano poprawność nowych certyfikatów na poziomie „Loadbalancera” oraz serwerów 

aplikacyjnych w ZOK i stwierdzono, że są prawidłowe. Na podstawie zebranych dostępnych materiałów 

o występującym wyjątku, zdecydowano: 

1) o godz. 10:15 o ponownym przełączeniu użytkowników na ośrodek zapasowy ZOK 

i przekazano jednocześnie użytkownikom informację, że w przypadku pojawienia się 

ponownie trybu offline, należy wykonać restart aplikacji. Wówczas problem nie był już 

obserwowany i nie występował;

2) o godzinie 10:43 zakończono prace związane z aktualizacją certyfikatów SSL, 

użytkownicy przełączeni zostali na ośrodek podstawowy POK, nie było już wówczas 

informacji związanych z przechodzeniem stanowisk dyspozytorskich w tryb offline.

Przyczyną wystąpienia incydentu był problem w komunikacji SSL klient-serwer, w związku 

z niewspieraną wersją Javy 1.7 i występowaniem wyjątku:

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: server certificate change is restrictedduring renegotiation.

Jak zostało już wspomniane incydent wystąpił w trakcie okna serwisowego, podczas aktualizacji 

wygasających certyfikatów do komunikacji SSL na obu ośrodkach krajowych. Na części stanowisk 

konieczny był restart aplikacji celem renegocjacji połączenia SSL na nowych certyfikatach.

Aby zapobiec w przyszłości takim przypadkom, na podstawie dostępnych materiałów, zaleca się 

wykonanie jednej z poniższych czynności:

1) dodanie parametru uruchomiowego Javy dla aplikacji klienckich:  -

Dhttps.protocols="TLSv1";

2) dodanie parametru uruchomiowego Javy dla aplikacji SWD PRM i zmniejszenie 

wymagania kontroli SSL:

a) Djdk.tls.allowUnsafeServerCertChange=true, 

b) Dsun.security.ssl.allowUnsafeRenegotiation=true;

3) zaktualizować wersję Javy w systemie do wersji 7u85 lub 8u60, gdzie ww. problem 

z opisanym wyjątkiem został naprawiony.

http://javax.net/
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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 maja 2022 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. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 maja 2022 r. do godz. 23:59, 
obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia 
alarmowego BRAVO na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie 
alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech 
stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest 
wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku 
o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji 
o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia 
zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 
Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja 
publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień alarmowy CHARLIE–CRP (trzeci w czterostopniowej skali) określonych w ustawie 
o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia 
potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo 
uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach 
publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach 
niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się 
co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych 
należą m. in.:
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a) całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania 
organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach 
bezpieczeństwa tych systemów, 

b) przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku 
zaistnienia ataku,

c) przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości 
działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego 
zamknięcia serwerów.

W związku z powyższym Zespół KCMRM kontynuuje realizację dodatkowych zdań związanych 
z ww. stopniami alarmowymi.

3. Ustaliliśmy termin aktualizacji komponentów PZŁ SWD PRM w referencyjnych OR 
– poprawki z HD

Ustaliliśmy termin aktualizacji komponentów oprogramowania Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) 
w ośrodkach referencyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, we Wrocławiu oraz w Warszawie.

Nowa paczka oprogramowania została przygotowana w związku ze zgłaszanymi przez użytkowników 
w HD błędami występującymi w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM.

Planowane prace odbędą się w następujących oknach serwisowych:

a) rozpoczynającym się w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 21:00, a kończącym o godzinie 
22:30 dla OR Gorzów Wielkopolski;

b) rozpoczynającym się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 23:00, a kończącym 12 maja 
2022 r. o godzinie 0:30 dla OR Wrocław;

c) rozpoczynającym się w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 1:00, a kończącym o godzinie 
2:30 dla OR Warszawa.

W terminach wskazanych powyżej, dla wymienionych Ośrodków Regionalnych, dyspozytornie 
medyczne będą niedostępne. Ich zadania w zakresie obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego przejmą dyspozytornie medyczne zastępujące.

Stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) w województwie 
lubuskim, dolnośląskim i mazowieckim, wykorzystujące do realizacji zadań aplikację DGT DCA na 
konsoli dyspozytorskiej, będą nieosiągalne w czasie trwania wskazanych powyżej oknach serwisowych 
pod numerami z sieci OST 112. Kontakt ze stanowiskiem WKRM w czasie trwania okna serwisowego 
jest możliwi z wykorzystaniem numerów awaryjnych.

Przeprowadzone prace w OR Gorzów Wielkopolski, OR Wrocław oraz OR Warszawa swoim zakresem 
obejmą:

a) aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.338.46, w zakresie:
 naprawy błędu stronicowania w zakładce Szpitale,
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 naprawy błędu nieprawidłowego działania zawieszenia połączenia,
 naprawy błędu związanego z obsługą połączenia przychodzącego na kolejkę 

HLD-OD w trakcie obsługi połączenia z kolejki alarmowej,
 naprawy błędu podświetlenia kontrolki linii audio dla odtwarzania nagrań;

b) aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.366 w zakresie:
 naprawy błędu prezentacji na panelu LCD numeru rozmówcy przekazanego 

z innego OR,
 naprawy błędu prezentacji na Multikolejce dyspozytora medycznego przy 

wykonywaniu trójpołączenia,
 naprawy błędu nieprawidłowego podziału nagrań dla połączeń przekazanych z CPR,
 naprawy błędu nieprawidłowego działania zawieszenia połączenia,
 naprawy błędu obsługi połączeń z użyciem mikrotelefonu,
 naprawy błędu braku numeru zgłaszającego w opisie nagrania dla połączeń 

przekazanych z CPR;
c) aktualizację oprogramowania serwera Citiserwer do wersji 1.138 w zakresie:

 naprawy błędu prezentacji na panelu LCD numeru rozmówcy przekazanego 
z innego OR,

 naprawy błędu prezentacji na Multikolejce dyspozytora medycznego przy 
wykonywaniu trójpołączenia,

 naprawy błędu nieprawidłowego podziału nagrań dla połączeń przekazanych z CPR;
d) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.591 w zakresie optymalizacji 

mechanizmu kasowania statystyk EACD.

 Po dwutygodniowym okresie, jeśli nie zostaną zauważone błędy, oprogramowanie zostanie 
zaktualizowane w pozostałych OR PZŁ SWD PRM. O harmonogramie planowanych prac będziemy 
informować na bieżąco.

4. Podpisaliśmy umowę ramową w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego 
do obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-174/21) – monitory typ B

W dniu 5 maja 2022 r. podpisaliśmy z Wykonawcą – WASKO S.A. z Gliwic umowę ramową 
w postępowaniu ZZP-174/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników 
końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM).

Zawarta umowa dotyczy części 1 postępowania – zakup monitorów typ B w liczbie 173 sztuk. 
Podpisanie umowy ramowej nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy 
Ministrze Zdrowia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 840 238,51 złotych.

Monitory typu B będą wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych wysyłających, głównych 
dyspozytorów medycznych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju, oraz na stanowiskach 
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wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów Centrum Operacyjnego 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kolejnym etapem realizacji zamówienia będzie wysłanie zaproszenia do złożenia oferty indywidualnej 
a następnie podpisanie umowy jednostkowej z Wykonawcą, celem dostawy przedmiotu zamówienia.

5. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla dokumentu RFC 18/2022/SWDPRM Instalacja, 
konfiguracja oraz integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń radiowych w ramach etapu 
II budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM

W dniu 5 maja 2022 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia 
dla specyfikacji modyfikacji RFC 18/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz integracja z PZŁ 
SWD PRM urządzeń radiowych w ramach etapu II budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM.

Celem projektu jest rozbudowa makiety radiowej wykorzystywanej w Podsystemie Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) wykorzystywanej do testów nowych wersji oprogramowania oraz weryfikacji błędów 
zgłaszanych przez użytkowników o dodatkowe zasoby łączności radiowej.

Produktem zlecenia instalacja oraz konfiguracja zakupionych nowych elementów składowych makiety 
radiowej oraz ich integracja ze środowiskiem TST PZŁ SWD PRM.

W następnym kroku specyfikacja modyfikacji RFC 18/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz 
integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń radiowych w ramach etapu II budowy makiety radiowej PZŁ 
SWD PRM, zostanie przekazana do Wykonawcy w celu wyceny jej realizacji.

6. Zaktualizowaliśmy słownik nazw testów antygenowych sprawozdawanych z SWD 
PRM do EWP

W związku z uzyskaniem od Centrum e-Zdrowia administratora systemu EWP aktualizacji słownika 
zawierającego nazwy testów antygenowych, które są wykorzystywane przez poszczególnych 
dysponentów ZRM, dokonaliśmy w dniu dzisiejszym aktualizacji tego słownika w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W wyniku aktualizacji zmodyfikowane zostały 4 pozycje. Po aktualizacji słownik zawiera 220 
aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych dopuszczonych przez Komisję Europejskiej do 
sprawozdawania w systemie EWP.

7. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM specyfikację 
modyfikacji RFC 22/2022/SWDPRM – Dodanie nowego statusu ZRM – 
„Przywracanie gotowości”

Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
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Medycznego (KCMRM) specyfikacji modyfikacji RFC 22/2022/SWDPRM – Dodanie nowego statusu 
ZRM– „Przywracanie gotowości”. Uzgodnienia prowadzone są w trybie obiegowym.

Celem projektu jest dodanie nowego statusu zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) w związku ze 
zgłoszeniem inicjatywy użytkownika nr 28/12/2021 przez użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz akceptacją Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia jego realizacji.

Produktem zlecenia jest  dodanie nowego statusu ZRM: „Przywracanie gotowości”. Dodatkowo 
w ramach realizacji ww. RFC zostanie dodany:

a) parametr systemowy o nazwie: „MAKS_CZAS_PRZEKAZANIE_PACJENTA” 
określającego czas po jakim w Module Dyspozytora pojawi się notyfikacja 
o przekroczeniu czasu przebywania ZRM w statusie „Przekazanie pacjenta”. Domyślna 
wartość parametru: 15 minut;

b) parametr systemowy o nazwie: „MAKS_CZAS_PRZYWRACANIE_GOTOWOSCI” 
określającego czas po jakim w Module Dyspozytora pojawi się notyfikacja 
o przekroczeniu czasu przebywania ZRM w statusie „Przywracanie gotowości”. 
Domyślna wartość parametru: 30 minut;

c) parametr systemowy o nazwie: 
„MAKS_CZAS_PRZYWRACANIE_GOTOWOSCI_MZRM” określającego czas po 
jakim w Module ZRM pojawi się notyfikacja o przekroczeniu czasu przebywania ZRM 
w statusie „Przywracanie gotowości”. Domyślna wartość parametru: 30 minut.

Ww. zmiana dotyczyć będzie Modułu ZRM, Modułu Dyspozytora, Modułu Analityka, Modułu 
Koordynatora, Modułu CO LPR, Modułu Mapowego, Modułu Raportowego.

Nowy ww. status ZRM powinien być ustawiany przez kierownika ZRM w momencie gdy ZRM musi 
wykonać czynności przywracające go do pełnej gotowości (przejazd na dezynfekcję, przejazd na mycie, 
zmiana pojazdu, uzupełnienie sprzętu).

8. Pierwszy dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 11 maja 2022 roku zrealizowaliśmy pierwsze warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W dniu dzisiejszym w zajęciach wzięło udział 14 pracowników opolskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli: Tomasz Draczyński oraz Trener KCMRM Michał Kucap.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był 
przez Panią Danutę Klimasarę.

Opolski Urząd Wojewódzki reprezentowała Pani Aneta Karsznia, zastępca kierownika dyspozytorni 
medycznej DM08-01 Opole oraz Pan Radosław Worożański administrator wojewódzki SWD PRM.
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Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Mateusz Rak, Kierownik Bazy HEMS Opole.

Warsztaty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim są trzecimi z cyklu, jaki został zaplanowany na 2022 
rok. Warsztaty będą odbywać się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Poniżej przedstawiamy terminarz kolejnych warsztatów:

a) województwo warmińsko-mazurskie – 08-09.06.2022 r.;
b) województwo małopolskie – 14-15.06.2022 r.;
c) województwo pomorskie – 13-14.07.2022 r.;
d) województwo zachodniopomorskie – 10-11.08.2022 r.;
e) województwo lubuskie – 24-25.08.2022 r.;
f) województwo podlaskie – 07-08.09.2022 r.;
g) województwo kujawsko-pomorskie – 21-22.09.2022 r.;
h) województwo mazowieckie (tura 1) – 05-06.10.2022 r.;
i) województwo mazowieckie (tura 2) – 26-27.10.2022 r.;
j) województwo świętokrzyskie – 09-10.11.2022 r.;
k) województwo podkarpackie – 07-08.12.2022 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 i zaakceptowanymi przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia (DB MZ) założeniami warsztatów ich organizatorem jest KCMRM. Współorganizatorami 
warsztatów są przedstawiciele DB MZ oraz Urzędów Wojewódzkich właściwych m. in. w zakresie 
nadzoru nad pracą dyspozytorni medycznych (kierownicy bądź zastępcy kierowników dyspozytorni 
medycznych, administratorzy wojewódzcy SWD PRM). Warsztaty odbywają się ww. lokalizacjach 
wskazanych przez Urzędy Wojewódzkie a ich uczestnikami w 2022 roku są 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 jest ugruntowanie wiedzy w zakresie postępowania dyspozytorów 
medycznych w sytuacjach awaryjnych.

Zajęcia w ramach warsztatów są prowadzone przez pracowników KCMRM oraz doświadczonych 
ekspertów, w tym aktywnych zawodowo ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. 



22

W zakresie tematów związanych z działalnością Centrum Operacyjnego Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (CO LPR) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz samolotowych zespołów 
transportowych, warsztaty prowadzą doświadczeni pracownicy LPR.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w każdym z 16 województw.

Informacja w powyższym zakresie została przekazana do wszystkich Urzędów Wojewódzkich.

9. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nowe wersje komponentów PZŁ SWD 
PRM w referencyjnych OR – poprawki z HD

W nocy z 11/12 maja 2022 r. dokonaliśmy aktualizacji komponentów oprogramowania Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (PZŁ SWD PRM) w ośrodkach referencyjnych w Gorzowie Wielkopolskim, we 
Wrocławiu oraz w Warszawie.

Nowa paczka oprogramowania została przygotowana w związku ze zgłaszanymi przez użytkowników 
w HD błędami występującymi w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM.

Zrealizowane prace odbędą się w następujących oknach serwisowych:

a) rozpoczynającym się w dniu 11 maja 2022 r. o godzinie 21:00, a kończącym o godzinie 
22:35 dla OR Gorzów Wielkopolski;

b) rozpoczynającym się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 23:00, a kończącym 12 maja 
2022 r. o godzinie 0:40 dla OR Wrocław;

c) rozpoczynającym się w dniu 12 maja 2022 r. o godzinie 1:00, a kończącym o godzinie 
2:45 dla OR Warszawa.

W terminach wskazanych powyżej, dla wymienionych Ośrodków Regionalnych, dyspozytornie 
medyczne były niedostępne. Ich zadania w zakresie obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów 
ratownictwa medycznego przejeły dyspozytornie medyczne zastępujące.

Stanowiska wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) w województwie 
lubuskim, dolnośląskim i mazowieckim, wykorzystujące do realizacji zadań aplikację DGT DCA na 
konsoli dyspozytorskiej, były nieosiągalne w czasie trwania wskazanych powyżej oknach serwisowych 
pod numerami z sieci OST 112. Kontakt ze stanowiskiem WKRM w czasie trwania okna serwisowego 
był możliwi z wykorzystaniem numerów awaryjnych.

Przeprowadzone prace w OR Gorzów Wielkopolski, OR Wrocław oraz OR Warszawa swoim zakresem 
objęły:

a) aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.338.46, w zakresie:
 naprawy błędu stronicowania w zakładce Szpitale,
 naprawy błędu nieprawidłowego działania zawieszenia połączenia,
 naprawy błędu związanego z obsługą połączenia przychodzącego na kolejkę HLD-

OD w trakcie obsługi połączenia z kolejki alarmowej,
 naprawy błędu podświetlenia kontrolki linii audio dla odtwarzania nagrań;
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b) aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.366 w zakresie:
 naprawy błędu prezentacji na panelu LCD numeru rozmówcy przekazanego 

z innego OR,
 naprawy błędu prezentacji na Multikolejce dyspozytora medycznego przy 

wykonywaniu trójpołączenia,
 naprawy błędu nieprawidłowego podziału nagrań dla połączeń przekazanych z CPR,
 naprawy błędu nieprawidłowego działania zawieszenia połączenia,
 naprawy błędu obsługi połączeń z użyciem mikrotelefonu,
 naprawy błędu braku numeru zgłaszającego w opisie nagrania dla połączeń 

przekazanych z CPR;
c) aktualizację oprogramowania serwera Citiserwer do wersji 1.138 w zakresie:

 naprawy błędu prezentacji na panelu LCD numeru rozmówcy przekazanego 
z innego OR,

 naprawy błędu prezentacji na Multikolejce dyspozytora medycznego przy 
wykonywaniu trójpołączenia,

 naprawy błędu nieprawidłowego podziału nagrań dla połączeń przekazanych z CPR;
d) aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.591 w zakresie optymalizacji 

mechanizmu kasowania statystyk EACD.

Po dwutygodniowym okresie obserwacji nowych komponentów w środowisku produkcyjnym PZŁ 
SWD PRM, jeśli nie zostaną zauważone błędy, oprogramowanie to zostanie zaktualizowane 
w pozostałych OR PZŁ SWD PRM. O harmonogramie planowanych prac będziemy informować na 
bieżąco.

10. Rozpoczęliśmy etap 3 wymiany kart SIM w modułach GPS ZRM w woj. dolnośląskim

Rozpoczęliśmy kolejny 3 etap nowego zadania związanego z uporządkowaniem kart SIM 
wykorzystywanych do komunikacji z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) poprzez usługę APN.

Na realizację przedmiotowego zadania składać się będzie szereg prac, w tym m. in. wymiana 
i dystrybucja wzmocnionych kart SIM w modułach GPS zamontowanych w ambulansach zespołów 
ratownictwa medycznego (ZRM), ewidencja oraz obsługa wszystkich kart SIM wyłącznie poprzez 
Moduł Administratora SWD PRM. Realizacja ww. czynności wymagać będzie wielomiesięcznych prac 
na wszystkich poziomach funkcjonującej struktury SWD PRM, zaczynając od administratora 
centralnego przez administratora wojewódzkiego, a kończąc na administratorze dysponenta.

Wzmocnione karty SIM charakteryzują się parametrami umożliwiającymi pracę w zakresie temperatur 
od -25 °C do +85 °C.

Dostarczane do Państwa wzmocnione karty SIM w liczbie odpowiadającej liczbie funkcjonujących 
ZRM, zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, powinny 
zostać rozdystrybuowane do poszczególnych dysponentów ZRM w celu wymiany obecnie 
wykorzystywanych standardowych kart.
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Wymiana dotychczas używanych standardowych kart SIM na karty wzmocnione odbywać się będzie 
poprzez wydanie duplikatu.

Wcześniej w ramach etapu 1 prace rozpoczęły się w woj. łódzkim, mazowieckim, opolskim, śląskim 
i wielkopolskim. Prace w ramach etapu etapu 2 są realizowane w woj. lubuskim.

11. Przekazaliśmy do realizacji RFC 18/2022/SWDPRM Instalacja, konfiguracja oraz 
integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń radiowych w ramach etapu II budowy makiety 
radiowej PZŁ SWD PRM

Po uzyskaniu akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 18/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz integracja z PZŁ SWD PRM 
urządzeń radiowych w ramach etapu II budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM oraz zakończeniu 
analizy wyceny w dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Wykonawcy zlecenie realizacji ww. RFC

Celem projektu jest rozbudowa makiety radiowej wykorzystywanej w Podsystemie Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD 
PRM) wykorzystywanej do testów nowych wersji oprogramowania oraz weryfikacji błędów 
zgłaszanych przez użytkowników o dodatkowe zasoby łączności radiowej.

Produktem zlecenia instalacja oraz konfiguracja zakupionych nowych elementów składowych makiety 
radiowej oraz ich integracja ze środowiskiem TST PZŁ SWD PRM.

12. Drugi dzień warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych w Opolskim 
Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 12 maja 2022 roku zrealizowaliśmy kolejną turę warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów 
medycznych z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

W dniu dzisiejszym w zajęciach wzięło udział 13 dyspozytorów medycznych opolskiej dyspozytorni 
medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli: Tomasz Draczyński oraz Trener KCMRM Michał Kucap.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był 
przez Panią Danutę Klimasarę.

Opolski Urząd Wojewódzki reprezentował Pan Zbigniew Twórzewski, kierownik dyspozytorni 
medycznej DM08-01 Opole oraz Pan Radosław Worożański administrator wojewódzki SWD PRM.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Mateusz Rak, Kierownik Bazy HEMS Opole.
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13. Zaktualizowaliśmy słownik nazw testów antygenowych sprawozdawanych z SWD 
PRM do EWP

W związku z uzyskaniem od Centrum e-Zdrowia administratora systemu EWP aktualizacji słownika 
zawierającego nazwy testów antygenowych, które są wykorzystywane przez poszczególnych 
dysponentów ZRM, dokonaliśmy w dniu dzisiejszym aktualizacji tego słownika w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W wyniku aktualizacji zmodyfikowane zostały 2 pozycje o raz dodane 5 nowych pozycji. Po aktualizacji 
słownik zawiera 220 aktualnych pozycji z nazwami testów antygenowych dopuszczonych przez 
Komisję Europejskiej do sprawozdawania w systemie EWP.

14. Podpisaliśmy umowy jednostkowe w postępowaniu na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZZP-149/21) – komputery 
typ A oraz monitory typ A

Podpisaliśmy, z firmą Suntar Sp. z o. o. z Tarnowa, umowy jednostkowe w postępowaniu nr ZZP-
149/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Podpisane umowy dotyczą części 1 postępowania – dostawa komputerów typ A ProDesk 405 G6 DM 
w liczbie 249 sztuk oraz części 2 – dostawa monitorów typ A AOC 24P1 w liczbie 346 sztuk. Podpisanie 
umów jednostkowych nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy 
Ministrze Zdrowia wyboru najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umów wynosi:

a) dla części 1 (komputery typ A) – 1 214 054,28 złotych;
b) dla części 2 (monitory typ A) – 383 022,00 złotych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umów wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowach w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umów. Ww. sprzęt będzie 
dostarczany bezpośrednio do Urzędów Wojewódzkich. Wymianie na nowy będą podlegały wszystkie 
stacje dostępowe na stanowiskach podstawowych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju 
oraz na stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Dodatkowo zostaną 
wymienione wszystkie monitory na wszystkich stanowiskach dyspozytorów medycznych 
przyjmujących również we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju.

15. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

W dniach 11-12 maja 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
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W tym cyklu warsztatów, składającym się z trzech dni zajęć, udział wzięło 27 dyspozytorów 
medycznych z opolskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

a) Tomasz Draczyński – KCMRM,
b) Michał Kucap – trener KCMRM.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był 
przez Panią Danutę Klimasarę.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Mateusz Rak, kierownik bazy HEMS Opole, 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dyspozytorzy medyczni w ramach uczestnictwa w warsztatach, na dedykowanych urządzeniach logują 
się do przygotowanej przez zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
“Platformy szkoleniowej KCMRM“. W Platformie szkoleniowej KCMRM pracownicy Działu 
ds. Rozwoju SWD PRM przygotowali ankiety pozwalające na ocenę poziomu wiedzy dyspozytorów. 
Ankiety przeprowadzane są na początku warsztatów oraz po ich zakończeniu. Pozwala to na ewaluację 
poziomu wiedzy dyspozytorów medycznych uczestniczących w warsztatach.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych podczas warsztatów 
w Opolu.

16. I dzień VIII Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego w Grudziądzu

W dniu 17 maja 2022 r. zakończył się pierwszy dzień Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum 
Ratunkowego w Grudziądzu. Jest to VIII edycja wydarzenia. Motywem przewodnim tegorocznego 
wydarzenia jest: “Po pierwsze jakość!”.

Organizatorami wydarzenia byli:

a) Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
b) Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
c) Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Technicznej 

w Katowicach

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia.

W pierwszym dniu Sympozjum głównym punktem programu była debata ekspertów na temat jakości 
w ratownictwie medycznym z udziałem:
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a) Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraski;
b) Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej Pana prof. dr hab. n. med. 

Jerzego Roberta Ładnego;
c) Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia Pani dr Agnieszki 

Tuderek-Kulety;
d) Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Pana prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. 

Roberta Gałązkowskiego;
e) P.o. Dyrektora SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Pana dr hab. 

n. med. i n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego prof. WST.

Debata była transmitowana na żywo w internecie.

Po zakończeniu debaty odbyły się dwa panele dotyczące nowych rozwiązań w środowisku ratownictwa 
medycznego oraz kardiologii w praktyce. Jednocześnie od godzin porannych przed rozpoczęciem 
Sympozjum realizowane były warsztaty szkoleniowe poświęcone drożności dróg oddechowych 
w codziennej praktyce oraz praktycznych aspektów ultrasonograficznych poin of care – protokół 
eFAST.

Debata oraz wygłoszone prezentacje była wstępem do wielu dyskusji i rozmów. W dniu jutrzejszym 
drugi dzień Sympozjum.

17. Ogłosiliśmy postępowanie na zakup usługi serwisu gwarancyjnego producenta 
komponentów infrastruktury systemu SWD PRM

W dniu 18 maja 2022 r. opublikowaliśmy postępowanie pn. “Zakup usługi serwisu gwarancyjnego 
producenta komponentów infrastruktury systemu SWD PRM” . Numer postepowania to: ZP/3/V/2022.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie pakietu gwarancyjnego producenta w ramach pakietów 
oferowanych przez producenta urządzeń pracujących na potrzeby systemu SWD PRM do dnia 25 
grudnia 2022 r.

Wsparcie producenta po zrealizowaniu postępowania będzie przedłużone do dnia 21 grudnia 2025 roku.

Obecnie wykorzystywane urządzenia zostały zakupione w 2019 roku wraz z 36 miesięcznym wsparciem 
producenta i przewidywanym okresem ich użytkowania w okresie 6 lat. W ramach pakietu 
gwarancyjnego Wykonawca będzie m. in. przyjmował zgłoszenia o awariach sprzętu w trybie 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, wykonywał będzie kompleksowe naprawy urządzeń 
wraz z przywróceniem pełnego funkcjonowania. Wykonawca zapewni również pomoc techniczną 
poprzez pracę serwisanta aż do rozwiązania problemu, a także zapewni serwis urządzeń w miejscu ich 
instalacji, a w przypadku braku możliwości ich naprawy w miejscu instalacji zapewni urządzenia 
zastępcze o parametrach nie gorszych niż uszkodzonego urządzenia.

Pakiet gwarancyjny zapewni Zamawiającemu ciągły dostęp do portali internetowych producenta 
urządzeń, zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. W szczególności narzędzia te muszą 
umożliwiać przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej urządzenia objętego usługą, dostęp do 
opisów i specyfikacji Urządzeń objętych pakietem oraz dostęp do dokumentacji technicznej, 
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umożliwienie Zamawiającemu pobieranie ze stron producenta urządzeń legalnie licencjonowanych 
poprawek i aktualizacji oprogramowania (w tym firmware i bios), oraz instalacja ich na żądanie 
Zamawiającego

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14 czerwca 2022 r.

18. II dzień VIII Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego w Grudziądzu

W dniu 18 maja 2022 r. zakończył się drugi dzień Naukowo-Szkoleniowego Sympozjum Ratunkowego 
w Grudziądzu. Jest to VIII edycja wydarzenia. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest: 
“Po pierwsze jakość!”.

Organizatorami wydarzenia są:

a) Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
b) Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
c) Katedra i Zakład Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Technicznej 

w Katowicach

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia.

W drugim dniu Sympozjum od samego rana odbywały się warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce 
medycyny pola walki – ratownictwo taktyczne oraz praktycznym aspektom utrasonografii poin of care 
– protokół BLUE i FEEL.

Po zakończeniu warsztatów odbyły się trzy panele prezentacji dotyczące praktyki w zespole 
ratownictwa medycznego, elementów medycyny ratunkowej oraz systemu powiadamiania ratunkowego 
i ratownictwa medycznego w służbach współpracujących.

W ramach czwartego panelu była prezentowana przez Pana Mateusza Komzę – zastępcę dyrektora LPR 
ds. KCMRM prezentacja pt.: “Rola dyspozytora medycznego w systemie PRM“. Prezentacja poruszała 
kwestię roli dyspozytora medycznego jaką pełnią dyspozytorzy medyczni w łańcuchu przeżycia oraz 
wpływu jakości pracy dyspozytorów medycznych na jakość działania całego systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. Prezentowana prezentacja jest dostępna poniżej.

Warsztaty oraz wygłoszone prezentacje była wstępem do wielu dyskusji i rozmów. W dniu jutrzejszym 
trzeci ostatni dzień Sympozjum.

19. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM specyfikację 
modyfikacji RFC 23/2022 Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi 
i prezentacji zasobów radiowych – realizacja wniosków z pilotażu integracji łączności 
radiowej z PZŁ SWD PRM

W dniu 19 maja 2022 r. przekazaliśmy do uzgodnień w trybie obiegowym z Członkami Rady 
ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy 
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Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego specyfikację modyfikacji RFC 23/2022 
Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi i prezentacji zasobów radiowych.

Celem projektu jest implementacja do PZŁ SWD PRM wniosków z realizacji pilotażu integracji 
łączności radiowej wykorzystywanej przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego

w woj. małopolskim z PZŁ SWD PRM w zakresie:

a) rozszerzenie funkcji grupowania radiotelefonów o możliwość statycznego grupowania 
radiostacji z poziomu oprogramowania DGT – CC oraz możliwość obsługi utworzonej 
statycznej grupy radiostacji z ekranu głównego aplikacji DGT DCA;

b) dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru 
dysponowania;

c) dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznego radia” informacji o kanale, na 
którym pracuje dana radiostacja;

d) zmiany miejsca prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych 
oraz kafli radiostacji w „Panelu podręcznym radia” na wyświetlacz kafla grupy 
radiowej/radiostacji.

Termin na zgładzenie uwag do projektu ww. RFC dla Członków Rady ds. SWD PRM upływa w dniu 
27 maja 2022 r.

20. Podpisaliśmy umowę na świadczenie usługi masowego wysyłania wiadomości SMS na 
potrzeby komunikatora w SWD PRM

W celu kontynuacji dostępności komunikatora SMS w Systemie Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), o którym mowa w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych oraz 
powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1310), podpisaliśmy 
w dniu 19 maja 2022 r. nową umowę na świadczenie usługi masowego wysyłania krótkich wiadomości 
tekstowych dla SWD PRM.

Zawarta umowa jest konieczna dla prawidłowego działania wprowadzonego w Module Dyspozytora 
komunikatora SMS do komunikacji z osobami zgłaszającymi, które nie mogą się w tradycyjny sposób 
skontaktować z dyspozytorem medycznym.

Czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy.

21. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu na odnowienie licencji na oprogramowanie 
antywirusowe na stacje dostępowe SWD PRM

W dniu 19 maja 2022 r. otworzyliśmy oferty w postępowaniu na odnowienie licencji na 
oprogramowanie antywirusowe na stacje dostępowe wykorzystywane do obsługi Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – nr postępowania 
ZP/1/IV/2022.
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W postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę Decsoft S. A., na kwotę: 565 800,00 złotych.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości brutto 601 550,13 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta firmy ESET na posiadane 
oprogramowanie antywirusowe na okres kolejnych 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje 
jakichkolwiek prac instalacyjnych czy konfiguracyjnych, a jedynie odnowienie posiadanych licencji 
wraz ze wsparciem producenta. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane jest na stacjach 
dostępowych, tablety i serwery działające na rzecz SWD PRM w łącznej ilości 4645 sztuk oraz licencji 
dla tych stacji roboczych, tabletów i serwerów w liczbie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Obecnie trwa weryfikacji złożonych ofert.

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

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

Przedstawiciela Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pana Dariusza Nyznara zastąpił Pan Łukasz 
Hudzik.

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.



31

Obecnie w skład Rady wchodzą przedstawiciele:

a) Ministerstwa Zdrowia,
b) Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej,
c) Urzędów Wojewódzkich,
d) Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
e) Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych,
f) Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,
g) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
h) Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

23. Ustaliliśmy termin udostępnienia w środowisku produkcyjnym SWD PRM nowych 
wersji Modułu Administratora (51.9), Modułu Analityka (51.9), Modułu Dyspozytora 
(51.9), Modułu ZRM (51.9) oraz oprogramowania serwerowego (51.9) – poprawki do 
błędów z HD oraz implementacja RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM i RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM

W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym testów RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM – 
Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach” oraz RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Optymalizacja zarządzania pojazdami” zaplanowano termin udostępnienia ww. RFC w środowisku 
produkcyjnym SWD PRM.

Wdrożenie produkcyjne powyższych wersji zaplanowane jest na dzień 23 maja 2022 r. (poniedziałek).

Informacja o dokładnej godzinie udostępnienia nowej wersji w środowisku szkoleniowym 
i produkcyjnym zostanie przekazana drogą mailową przez Pracowników Centrum Technicznego SWD 
PRM KCMRM na adresy mailowe, na które przesyłane są informacje o pracach w SWD PRM.

Celem projektu RFC 16/2020/KCMRM/SWDPRM jest implementacja zmian usprawniających 
funkcjonowanie SWD PRM poprzez skrócenie czasu potrzebnego na powiadomienie użytkowników 
końcowych o wprowadzonych zmianach, pracach planowych, awariach jak również udostępnieniu 
nowej dokumentacji lub modyfikacji już obowiązującej.

W związku z trwającym procesem dostosowania procedur informowania użytkowników SWD PRM 
o awariach i pracach planowych w SWD PRM, pełna funkcjonalność RFC 
16/2020/KCMRM/SWDPRM zostanie uruchomiona w późniejszym terminie o czym poinformujemy 
odrębną wiadomością. Zmiany związane z funkcjonalnością zostaną wprowadzone wraz z nową wersją 
51.9 i będą widoczne dla użytkowników. Skrócona informacja o wersji nie zawiera opisu zmian ww. 
RFC, ponieważ bez uruchomienia pełnej funkcjonalności nie mają one wpływu na pracę użytkowników.

Celem projektu RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM jest implementacja zmian optymalizujących 
zarządzanie pojazdem przypisanym do zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) w  SWD PRM zgodnie 
z wnioskiem Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia. Produktem zlecenia jest 
implementacja funkcjonalności wymagającej wprowadzanie aktualnego przebiegu pojazdu przez 
kierownika ZRM podczas zmiany statusu na „Tankowanie” oraz oznaczenie pojazdu, który został 
zgłoszony do umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ dla konkretnego ZRM.
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W związku z wprowadzeniem nowej wersji aplikacji administratorzy zobowiązani są uzupełnić nowo 
dodane pola.

Administratorzy dysponenta powinni uzupełnić pole „Pojazd główny z Umowy OW NFZ:” w formatce 
„Pojazd” wybierając wartość „TAK” jeśli pojazd jest pojazdem głównym zgłoszonym do umowy z OW 
NFZ, lub wartość „NIE” jeśli pojazd nie jest pojazdem głównym zgłoszonym do umowy z OW NFZ;

Po uzupełnieniu danych przez administratorów dysponenta, administratorzy wojewódzcy mogą 
przystąpić do uzupełnienia danych.

Administratorzy wojewódzcy powinni uzupełnić pole „Pojazd główny z Umowy OW NFZ:” w formatce 
„ZRM” wybierając pojazd, który jest przypisany do danego zespołu jako pojazd główny zgłoszony do 
umowy z OW NFZ.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały 
zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

24. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 29/11/2020 – Monitorowanie 
statusu systemów służb pomocniczych

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
29/11/2020 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie 
KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do opinii KCMRM 
o odstąpieniu od realizacji zgłoszonej inicjatywy.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji, która pozwoliłaby monitorować status 
prawidłowości działania służb pomocniczych.

Wcześniej zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM wyjaśnił, 
że w związku z planowanym udostępnieniem w środowisku produkcyjnym RFC 16/2020/SWDPRM – 
wprowadzony zostanie mechanizm przekazywania do użytkowników komunikatów o pracach 
planowych czy awariach.

Zespół KCMRM informuje jednocześnie że w wyniku pogłębionej analizy po naszej stronie 
wypracowaliśmy stanowisko dotyczące odstąpienia od przekazywania do użytkowników końcowych, 
zbędnych komunikatów o pracach planowych w sieci OST112, SWD PSP, SWD Policji czy ST CPR, 
które nie będą miały wpływu na działanie SWD PRM. Zmiana w tym zakresie zostanie wprowadzona 
przy wdrożeniu ww. RFC. Należy pamiętać, że funkcjonalność komunikatów zaimplementowana 
w ramach realizacji RFC 16/2020/SWDPRM będzie wykorzystywana do powiadamiania 
użytkowników końcowych o sytuacjach mających wpływ wyłącznie na funkcjonowanie SWD PRM.
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25. Zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich konsol dyspozytorskich 
typ B i zestawów słuchawek nagłownych (etap 1)

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do 
obsługi SWD PRM na terenie województwa zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich 
sprzętu, przeznaczonego dla pracowników dyspozytorni medycznych – konsol dyspozytorskich 
typ B dla stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających, zastępcy głównego oraz dyspozytora 
głównego oraz – w przypadku części województw (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. 
lubelskie, woj. lubuskie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. 
zachodniopomorskie) – zestawów bezprzewodowych słuchawek nagłownych wraz ze stacjami 
bazowymi dla wszystkich stanowisk dyspozytorów medycznych.

Konsole dyspozytorskie typ B, są większe od obecnie wykorzystywanych przez dyspozytorów 
i przygotowują infrastrukturę PZŁ SWD PRM do obsługi zintegrowanej z PZŁ SWD PRM łączności 
radiowej w aplikacji DGT DCA.

Dostawy sprzętu były realizowane przez firmę DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, wyłonioną jako 
wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

W związku z zakończeniem realizacji zadania przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictw Medycznego w zakresie dystrybucji ww. sprzętu do wszystkich Urzędów Wojewódzkich, 
rozpoczynamy prace związane z produkcyjnym uruchomieniem ww. KD i słuchawek 
w dyspozytorniach medycznych. W pierwszej kolejności już w dniu 23 maja 2022 r. testowo 
uruchomimy KD w dyspozytorni medycznej w Warszawie. Po zakończeniu tych prac zostanie 
przygotowane RFC obejmujące swym zakresem niezbędne prace konfiguracyjne jakie należy 
zrealizować na KD oraz w PZŁ SWD PRM. Po uzyskaniu akceptacji RFC rozpocznie się konfiguracja 
KD i słuchawek we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju.

Mając na uwadze różny etap prowadzonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 
Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pozostałego planowanego do 
zakupu sprzętu, dostawy realizowane będą etapami, wraz z sukcesywnym wyłanianiem kolejnych 
wykonawców poszczególnych zadań. Kolejny sprzęt jaki zostanie dostarczony do Urzędów 
Wojewódzkich to stacje dostępowe typ A (dla każdego stanowiska podstawowego we wszystkich 
dyspozytorniach medycznych w kraju oraz dla każdego stanowiska wojewódzkiego koordynatora 
ratownictwa medycznego) oraz monitory typ A (dla każdego stanowiska dyspozytora medycznego 
przyjmującego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju).

26. Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem specyfikacji modyfikacji RFC 
24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu “B” na stanowiskach 
w dyspozytorniach medycznych

W związku z zakończeniem realizacji zadania dostaw do Urzędów Wojewódzkich konsol 
dyspozytorskich typ B dla stanowisk dyspozytorów medycznych wysyłających, zastępcy głównego oraz 
dyspozytora głównego oraz w przypadku części województw (woj. dolnośląskie, woj. kujawsko-
pomorskie, woj. lubelskie, woj. lubuskie, woj. opolskie, woj. podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, 
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woj. zachodniopomorskie) – zestawów bezprzewodowych słuchawek nagłownych wraz ze stacjami 
bazowymi, rozpoczęliśmy prace nad projektem specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – 
Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu “B” na stanowiskach w dyspozytorniach medycznych 
(GDM, ZGDM oraz DMW).

W wyniku realizacji postępowania na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (ZZP – 
149/21/1) zostały zakupione oraz rozdystrybuowane do poszczególnych Urzędów Wojewódzkich 
konsole dyspozytorskie typu B oraz bezprzewodowe, nagłowne zestawy słuchawkowe. Nowe konsole 
dyspozytorskie zakupiono z przeznaczeniem dla użytkowników

PZŁ SWD PRM na stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego.

Celem projektu jest uruchomienie, zakupionych w ramach ww. postępowania, konsol dyspozytorskich 
typu B na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w 
kraju oraz konfiguracja bezprzewodowych zestawów nagłownych na wszystkich konsolach 
dyspozytorskich w dyspozytorniach medycznych w kraju.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA na nowych konsolach dyspozytorskich 
typu B, konfiguracja KD na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego 
dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego. Konfiguracja konsol 
dyspozytorskich w związku z uruchomieniem nowych zestawów nagłownych na wszystkich 
stanowiskach dyspozytorów medycznych w kraju. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po 
stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby poprawnego obrazowania pracy konsol dyspozytorskich w aplikacji 
DGT DCA oraz w narzędziu WOK.

27. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 5/03/2022 – Dodanie możliwości 
przełączenia konsoli ze stanowiska WKRM na Dyspozytornię Medyczną

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
5/03/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię 
KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM 
o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
umożliwiającego przełączenia konsoli ze stanowiska WKRM na dyspozytornię medyczną w przypadku 
braku obsady stanowiska WKRM.

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Zespół KCMRM nie widzi 
zasadności wprowadzania powyższej modyfikacji ponieważ dyspozytor medyczny nie może pełnić 
zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
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28. Zakończyliśmy etap 2 kompletowania makiety radiowej na potrzeby PZŁ SWD PRM

W związku z realizacją zadania 2 budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) kontynuujemy 
prace związanych z kompletowaniem makiety radiowej, która będzie wykorzystywana w zakresie 
testów nowych funkcjonalności Systemu związanych z obsługą łączności radiowej poprzez PZŁ SWD 
PRM.

Po zrealizowaniu w zeszłym roku etapu 1, który swym zakresem obejmował montaż czterech 
radiotelefonów bazowych firmy Icom i Kenwood obsługiwane z poziomu konsol dyspozytorskich 
z zainstalowanym oprogramowaniem DGT DCA oraz konfigurację czterech radiotelefonów nasobnych 
przyszedł czas na realizację etapu 2. Etap 2 swym zakresem obejmował montaż dwóch radiotelefonów 
bazowych firmy Motorola obsługiwane z poziomu konsol dyspozytorskich z zainstalowanym 
oprogramowaniem DGT DCA oraz konfigurację dwóch radiotelefonów nasobnych.

Obecnie po zrealizowaniu etapu 2 w skład makiety radiowe wchodzi sześć radiotelefonów bazowych 
(po dwa firm: Icom, Kenwood, Motorola) obsługiwanych z poziomu konsol dyspozytorskich 
z zainstalowanym oprogramowaniem DGT DCA oraz sześć radiotelefonów nasobnych. 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 medycznego lub dyspozytornię zastępującą.

W planach jest dalsza rozbudowa makiety o przemienniki (etap 3), tak aby istniała możliwość 
zasymulowania wszystkich, funkcjonujących w systemie PRM systemów łączności radiowej.

W dotychczas realizowanych testach związanych z obsługą łączności radiowej posiłkowaliśmy się 
makietą radiową udostępnioną przez Wykonawcę umowy na budowę PZŁ SWD PRM.

29. Dwutygodniowe podsumowanie prac projektowych budynku KCMRM (19 i 20 
tydzień)

Poniżej prezentujemy dwutygodniowe podsumowanie z prac związanych z realizacją umowy z firmą 
Pas Projekt sp. z o. o. z Nadarzyna na: “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“. 

W okresie ostatnich dwóch tygodni realizowane były następujące prace:

a) wprowadzono kolejne zmiany rzutów budynku wynikające z wytycznych 
Zamawiającego oraz uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
oraz konstruktorem;

b) zmieniono elewacje budynku.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą 
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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;
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;
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l) budowę przyłączy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej:
 wodociągowego,
 kanalizacyjnego,
 teletechnicznego,
 energetycznego;

m) 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.

W ramach zamówienia opcjonalnego jest przewidziany nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji 
przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, rozwiązań zamiennych, 
wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie 
inwestycyjnym, konsultacje w wyborze materiałów i rozwiązań budowlanych, uczestnictwo w naradach 
na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji lub poprawek, uzupełnień wynikającej z zaleceń 
pokontrolnych organów, a w szczególności: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i innych (np. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) i/lub Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB).

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.

Realizacja ww. umowy jest kontynuacją prac po poprzednim wykonawcy z którym rozwiązano umowę.

30. Przekazaliśmy do podpisu Wojewodów aneksy do porozumień dotyczących 
przekazania sprzętu dla SWD PRM – komputerów typ A oraz monitorów typ A

W związku z podpisaniem z firmą Suntar Sp. z o. o. z Tarnowa, umów jednostkowych na dostawę 
komputerów typ A ProDesk 405 G6 DM w liczbie 249 sztuk oraz monitorów typ A AOC 24P1 w liczbie 
346 sztuk, które będą wykorzystywane przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), przekazaliśmy do urzędów 
wojewódzkich aneksy do zawartych porozumień dotyczących przekazania Wojewodom składników 
majątkowych w postaci sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM na terenie województwa, celem 
umożliwienia realizacji dostaw powyższego sprzętu.

Zgodnie z przyjętą z Wojewodami metodą postępowania, w związku z różnym etapem prowadzonych 
przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego i wynikającym z tego faktu różnym terminem dostaw poszczególnych partii sprzętu, 
zawarte w tym zakresie porozumienia są sukcesywnie aneksowane o wykaz sprzętu, który będzie 
dostarczany do urzędów w następnej kolejności.
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Podpisanie przekazanych aneksów umożliwi rozpoczęcie w pierwszej kolejności dostaw monitorów, co 
zapewni wymianę tego rodzaju sprzętu na wszystkich stanowiskach dyspozytorów medycznych 
przyjmujących we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju. Następnie wymiana obejmie 
wszystkie stacje dostępowe na stanowiskach podstawowych we wszystkich dyspozytorniach 
medycznych w kraju oraz na stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

31. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 04/03/2022 – Edycja KZW oraz 
KMCR z poziomu zakładki SIM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
4/03/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od 
realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 
umożliwiającego modyfikację dokumentów medycznych: Karty Zlecenia Wyjazdu oraz Karty 
Medycznych Czynności Ratunkowych z poziomu zakładki “SIM” w Module Analityka.

Wcześniej zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
w Module Analityka 1.0 wdrożenie funkcjonalności modyfikacji dokumentów z poziomu zakładki 
„SIM” jest zasadne i stanowiło by znaczące ułatwienie dla użytkowników. Natomiast należy mieć na 
uwadze, że w Module Analityka 2.0 zaplanowano dodanie nowych zakładek oraz funkcjonalności 
ułatwiających obsługę błędów SIM.

Poniżej przedstawiamy opis funkcjonalności przekazywania dokumentów do poprawy przez 
kierowników ZRM zgodnie z zapisami Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Analityka do tzw. 
wersji SWD PRM 2.0:

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART

Funkcjonalność przekazywania dokumentów będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników 
z uprawnieniem systemowym analityk dysponenta. Funkcjonalność dotyczy kart, które będą otrzymają 
status KZW:

1) „Błąd walidacji wstępnej”;

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.

Analityk dysponenta po weryfikacji błędnych, oznaczonych na czerwono, pól w karcie, będzie miał 
możliwość przekazania ich do kierownika ZRM, który wytworzył dokumentację.
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Przekazanie dokumentacji przez System nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście dokumentów do 
modyfikacji, a następnie kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po kliknięciu w przycisk „Przekaz 
karty”, System:

a) udostępni karty w Module ZRM – Stacjonarny, gdzie kierownik ZRM będzie miał 
możliwość ich poprawy;

b) status KZW zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”.

Dokumenty przestaną być widoczne na liście zamkniętych dokumentów, ponieważ wymagają 
ponownego zamknięcia. Karty ze statusem KZW „Do uzupełnienia” są wyświetlane na liście 
dokumentów do modyfikacji.

32. Zakończyliśmy prace administracyjne w infrastrukturze SWD PRM

W dniu 24 maja 2022 r. od godziny 13:30 do godziny 14:00 Wykonawca SWD PRM realizował planowe 
prace administracyjne w infrastrukturze bazy danych wykorzystywanej przez System Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Realizacja prac polegała na utworzeniu nowych indeksów na części tabel w bazie danych SWD PRM:

a) swdprm_operational.fk_dane_zgloszenie;
b) swdprm_operational.fk_doskonalenie_zawodowe_historia_uzytkownik;
c) swdprm_operational.fk_konsola_dyspozytorska_id_dyspozytornia;
d) swdprm_operational.fk_miejsce_stacjonowania_slownik_filia_oddzial_lpr_filia;
e) swdprm_operational.fk_miejsce_stacjonowania_slownik_filia_oddzial_lpr_oddzial 

swdprm_operational.fk_obszar_dysponowania_slownik_region_lpr;
f) swdprm_operational.fk_slownik_kategoria_produktow;
g) swdprm_operational.fk_stanowisko_inne_slownik_filia_oddzial_lpr_filia;
h) swdprm_operational.fk_stanowisko_inne_slownik_filia_oddzial_lpr_oddzial;
i) swdprm_operational.fk_uzytkownik_slownik_kategoria_pilota;
j) swdprm_operational.fk_uzytkownik_zakres_odpowiedzialnosci_uzytkownik;
k) swdprm_operational.fk_wyposazenie_id_dysponent;
l) swdprm_operational.fk_wyposazenie_pojazd;
m) swdprm_operational.fk_wyposazenie_slownik_status_operacyjny;
n) swdprm_operational.fk_wyposazenie_slownik_wyposazenie;
o) swdprm_operational.fk_wyposazenie_historia_wyposazenie.

Prace w infrastrukturze SWD PRM nie powodowały niedostępności systemu i pozostały niezauważalne 
dla użytkowników SWD PRM.
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33. Rozpoczęliśmy w środowisku testowym testy RFC 17/2020/SWDPRM – 
Optymalizacja Modułu ZRM (etap 1), RFC 19/2020/SWD PRM – Słownik powodów 
wezwania dodatkowych służb (etap 2) oraz RFC 03/2021 – Poprawa ergonomii pracy 
użytkowników SWD PRM (etap 2)

W dniu 25 maja 2022 r. Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego rozpoczął realizację testów nowej wersji SWD PRM (53.1) zawierającą trzy nowe RFC:

a) RFC 17/2020/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM”  – etap 1;
b) RFC 19/2020/SWDPRM – Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – etap 2;
c) RFC 03/2021/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM – etap 

2.

Celem projektu RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM – w ramach etapu 
1 jest wprowadzenie zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ oraz nowego obszaru w KMCR 
umożliwiającego wpisanie danych kontaktowych osoby, która została wskazana przez pacjenta lub 
osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji na temat jego stanu zdrowia w Module ZRM w celu 
optymalizacji pracy na tablecie medycznym.

Produktem zlecenia RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM w ramach etapu 1 zesłownikowano pole 
identyfikatora NFZ oraz nowego obszaru w KMCR umożliwiającego wpisanie danych kontaktowych 
osoby, która została wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji na 
temat jego stanu zdrowia w Module ZRM w celu optymalizacji pracy na tablecie medycznym.

Do tej pory Moduł ZRM nie posiadał walidacji pola, w którym wpisywany jest identyfikator NFZ oraz 
brakowało jasno określonego formatu jego wprowadzania, co utrudnia lub może powodować błędy 
podczas sprawozdawczości świadczeń do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W Module ZRM Mobilny 
nie było również dedykowanego obszaru, w którym kierownik ZRM może wpisać dane kontaktowe 
wskazane przez pacjenta lub osobę upoważnioną do pozyskiwania informacji nt. jego stanu zdrowia.

Przedmiotem zmian w RFC 17/2020/SWDPRM wprowadzono:

a) zesłownikowane pole identyfikatora NFZ;
b) obszar w KMCR z możliwością wpisania danych kontaktowych osoby, która została 

wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji nt. jego 
stanu zdrowia.

Celem projektu RFC 19/2020/SWDPRM jest wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz 
zwiększenie skuteczności komunikacji pomiędzy dyspozytorem medycznym a dyżurnym służb 
pomocniczych realizowanej poprzez interfejs komunikacyjny W2 pomiędzy SWD PRM a SWD Policji 
lub SWD PSP.

Przedmiotem zmian w RFC 19/2020/SWDPRM jest rozszerzenie listy słowników w SWD PRM 
o słownik powodów wezwania służb pomocniczych oraz dodanie możliwości wyboru powodu 
przydzielenia służby pomocniczej w Module Dyspozytora ze słownikowanego pola. Dodatkowo 
planowane jest dodanie w Module Dyspozytora pól umożliwiających odnotowanie informacji odnośnie 
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przekierowania pacjenta do PRM przez pracownika podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i/lub nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia.

W ramach realizacji RFC 19/2020/SWDPRM zrealizowano:

a) wprowadzenie słownika powodów przydzielenia dodatkowych służb,
b) wprowadzenie okna przydzielania dodatkowych służb z możliwością podania powodu 

wezwania oraz dodatkowego opisu dla służb,
c) zapisywanie podanego powodu przydzielenia dodatkowych służb w polu “Opis dla 

CPR“,
d) dodanie piktogramów Policji i PSP w formatce zdarzenia,
e) wprowadzenie kolumny z oznaczeniem potwierdzenia lub odrzucenia otrzymania 

zgłoszenia przez wybraną służbę na liście zdarzeń,
f) wprowadzenie możliwości oznaczenia pacjentów przekierowanych z placówek POZ, 

NiŚOZ, Szpital i Inne w formatce zdarzenia,
g) wprowadzenie możliwości oznaczenia pacjentów przekierowanych z placówek POZ, 

NiŚOZ, Szpital i Inne w formatce KMCR w Module ZRM.

Celem projektu RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM (etap 2 z 2) jest poprawa ergonomii pracy 
użytkowników SWD PRM i wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie SWD PRM. 
W ramach etapu drugiego zostały zrealizowane następujące funkcjonalności:

a) w sekcji „Badanie” w KMCR oraz KM, na wysokości edytowalnych okien z miejscem 
na wpisanie wartości glikemii, umieszczenie przycisków „LO” oraz „HI”;

b) optymalizacja działania formatki zdarzenia w przypadku wybrania powodu wezwania: 
„Nagłe zatrzymanie krążenia” oraz w przypadku wybrania powodu wezwania 
„Nieprzytomny” przy jednoczesnym zaznaczeniu pola „NIE” jako odpowiedź na 
pytanie „Czy oddycha?” – umożliwiająca przyjęcie zgłoszenia poprzez pole „Przyjmij” 
bez konieczności obligatoryjnego oznaczania odpowiedzi na dodatkowe pytania 
z procedury ogólnej;

c) likwidacja funkcjonalności polegającej na wyróżnieniu za pomocą koloru żółtego lub 
czerwonego pojazdów ze zbliżającym się lub przekroczonym terminem badań 
technicznych dla pojazdów ze statusem „Wycofany”;

d) w Module Dyspozytora i Module CO LPR, w panelu notyfikacji, znajduje się 
dodatkowy przycisk służący do zbiorczego usuwania notyfikacji.

34. Zakończyliśmy prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM związane ze zmianą 
kodowania znaków specjalnych na potrzeby sprawozdawczości do SIM

W dniu 25 maja 2022 r. od godziny 9:00 do godziny 10:00 Wykonawca SWD PRM realizował planowe 
prace w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM).
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Realizacja prac polegała na wdrożeniu poprawki, która zmienia kodowanie znaków specjalnych 
w słowniku rozpoznań ICD 10 przy generowaniu komunikatów do Systemu Informacji Medycznej (SIM 
(P1)). Zmiana dotyczyła tylko usługi do przesyłania zdarzeń medycznych do systemu SIM (P1).

Prace nie powodowały niedostępności systemu i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD 
PRM.

35. Przekazaliśmy do akceptacji MZ dokument RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja 
konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW 
w dyspozytorniach medycznych

W związku z zakończeniem realizacji zadania dystrybucji sprzętu do obsługi SWD PRM do wszystkich 
Urzędów Wojewódzkich przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, 
rozpoczęliśmy prace związane z produkcyjnym uruchomieniem konsol dyspozytorskich (KD) 
typ B (szerszych niż obecnie wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych) w dyspozytorniach 
medycznych.

W pierwszej kolejności w dniu 23 maja 2022 roku, testowo uruchomiliśmy KD typu B w dyspozytorni 
medycznej DM07-01 w Warszawie, funkcjonującej w strukturze Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Zakończone zostały również prace nad przygotowaniem projektu RFC 
24/2022/SWDPRM obejmującego swym zakresem niezbędne prace konfiguracyjne jakie należy 
zrealizować na KD oraz w PZŁ SWD PRM. Projekt RFC obejmuje również wnioski z testowego 
uruchomienia KD w DM07-01.

Projekt RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach 
GDM, ZGDM oraz DMW przekazaliśmy w dniu dzisiejszym do Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia celem akceptacji.

Celem projektu jest uruchomienie, zakupionych w ramach ww. postępowania, konsol dyspozytorskich 
typu B na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego we wszystkich dyspozytorniach medycznych 
w kraju oraz konfiguracja bezprzewodowych zestawów nagłownych na wszystkich konsolach 
dyspozytorskich w dyspozytorniach medycznych w kraju.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA na nowych konsolach dyspozytorskich 
typu B, konfiguracja KD na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego 
dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego. Konfiguracja konsol 
dyspozytorskich w związku z uruchomieniem nowych zestawów nagłownych na wszystkich 
stanowiskach dyspozytorów medycznych w kraju. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po 
stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby poprawnego obrazowania pracy konsol dyspozytorskich w aplikacji 
DGT DCA oraz w narzędziu WOK.

Projekt dokumentu ze względu na swój techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniom z Członkami 
Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.
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Po uzyskaniu akceptacji DP MZ dla RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich 
typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW, dokument zostanie przekazany do Wykonawcy 
celem wyceny jego realizacji.

36. Uruchomiliśmy produkcyjnie Chmurę SWD PRM

W związku z realizacją projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do tzw. wersji 2.0, uruchomiliśmy produkcyjnie Chmurę SWD 
PRM. Jest to po udostepnieniu użytkownikom rozbudowanego Modułu Administratora kolejny produkt 
z szerokiego projektu rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji 2.0.

Chmura SWD PRM to platforma wykorzystująca oprogramowanie Nextcloud. Jest to oprogramowanie 
typu klient-serwer i jest rozwiązaniem chmurowym, które praktycznie bez ograniczeń można 
integrować, rozszerzać i modyfikować. Główną zaletą tej aplikacji jest to, że rozwijana jest cały czas 
przez społeczność, ponieważ oprogramowanie to jest udostępnione na licencji typu Open Source. 
Podstawowym zadaniem oprogramowania Nextcloud jest zapewnienie dostępu do plików z każdej stacji 
dostępowej działającej w sieci OST 112.

Chmura SWD PRM to usługa polegająca na przechowywaniu danych oraz ich udostępnianiu 
użytkownikom SWD PRM oraz podsystemów współpracujących wyłączenie w zakresie i w związku 
z realizacją zadań leżących po stronie ww. użytkowników. Pozwala na stały dostęp użytkowników do 
danych takich jak np.: instrukcje, procedury, pliki instalacyjne, dobre praktyki wydawane przez 
Ministerstwo Zdrowia. Każdy dokument lub folder udostępniany przez Krajowe Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego posiada nadane uprawnienia, a dostęp do danego dokumentu 
lub folderu zależy od posiadanych przez danego użytkownika w SWD PRM uprawnień.

Tym samym dokumenty udostępnione w Chmurze SWD PRM dedykowane np. dla administratora 
wojewódzkiego są dostępne wyłącznie dla użytkownika, który posiada nadane uprawnienia 
administratora wojewódzkiego. Natomiast użytkownik, który posiada nadane uprawnienia dyspozytora 
medycznego ma dostęp wyłączenie do dokumentów dedykowanych dla tego uprawnienia. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu ograniczyliśmy nadmierną liczbę dokumentów, którą użytkownik musi przeszukać 
w poszukiwaniu właściwego. Jest to szczególnie istotne przy ciągle rosnącej liczbie instrukcji 
i procedur.

Pełny zakres informacji wraz ze sposobem użytkowania Chmury SWD PRM został zawarty 
w dokumencie pt.: „KCMRM-CT-INS-20 Instrukcja użytkownika Chmury SWD PRM” – wersja 2.0, 
który jest dostępny w Chmurze SWD PRM dostępnej pod adresem: http://chmura.kcmrm.local (dostęp 
wyłącznie z sieci OST 112).

Dodatkowo w ramach wdrożenia SWD PRM w wersji 51.9 na środowisku produkcyjnym udostępniony 
został dedykowany przycisk umożliwiający łatwy i prosty dostęp do Chmury SWD PRM z poziomu 
aplikacji klienckich SWD PRM.

Informujemy jednocześnie, że przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej zgłoszenia błędu 
w funkcjonowaniu Chmury SWD PRM  obowiązuje procedura pn.: „KCMRM-CT-PR-03 Procedura 
zgłaszania incydentów przez użytkowników SWD PRM”, która została zaktualizowana do wersji 1.13. 
W przypadku wystąpienia konieczności rozwoju ww. platformy obowiązuje procedura pn.: „Procedura 
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zgłaszania nowych funkcjonalności w SWD PRM i modyfikacji już istniejących” publikowana przez 
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2022 roku zostanie zlikwidowane dotychczasowe 
repozytorium SWD PRM oraz FTP – wszystkie dostępne tam materiały zostaną usunięte.

37. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 10 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

Wykonaliśmy w dniu 26 maja 2022 r. partycjonowanie 10 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: ZGLOSZENIE_SIWCPR.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych w 
środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
e) ZRM_HISTORIA_SKLADU;
f) OBECNOSC_ODNOTOWANA;
g) STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA;
h) AUTENTYKACJA;
i) ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego 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.
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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).

38. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 29/12/2021 – Dodanie filtrów 
wyszukiwania w aplikacji VaboxWeb

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
29/12/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinie 
KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się do zaproponowanej 
propozycji zmian w SWD PRM.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji aplikacji VaboxWeb polegającej na możliwości 
wyszukiwania nagrań powstałych również w obcych dyspozytorniach oraz zawężenia wyszukiwania 
nagrań po numerze telefonu.

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 
dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ informując jednocześnie, że 
obecnie zaimplementowane funkcjonalności umożliwiają dostęp do nagrań wytworzonych w ramach 
właściwej dyspozytorni medycznej – w opinii Zespołu KCMRM należy zmodyfikować powyższą 
funkcjonalność poprzez możliwość wyświetlenia przez użytkownika wszystkich nagrań dostępnych 
w systemie, zarówno tych do których użytkownik ma uprawnienia jak i tych do których nie posiada 
uprawnień, zgodnie z przyjętą logiką systemu. Nagrania do których użytkownik ma uprawnienia będą 
jednoznacznie oznaczone na liście. Pozostałe nagrania będą jedynie prezentowane, bez możliwości 
odsłuchu, eksportu oraz możliwości wyszukania nagrań powiązanych. Listę będzie można zapisać 
w postaci pliku csv. Zapisane zostaną wszystkie rekordy.

39. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla dokumentu RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja 
konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji 
modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach 
GDM, ZGDM oraz DMW.

Projekt specyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM został utworzony w związku z zakończeniem realizacji 
zadania dystrybucji sprzętu do obsługi SWD PRM do wszystkich Urzędów Wojewódzkich przez Zespół 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz rozpoczęciem prac związanych 
z produkcyjnym uruchomieniem konsol dyspozytorskich (KD) typ B (szerszych niż obecnie 
wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych) w dyspozytorniach medycznych.
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W związku z akceptacją DB MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja 
konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW przekazaliśmy w dniu 
dzisiejszym FWZ wraz załączonym specyfikacją modyfikacji do Wykonawcy celem analizy i wyceny 
jej realizacji.

Celem projektu jest uruchomienie, zakupionych w ramach ww. postępowania, konsol dyspozytorskich 
typu B na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego we wszystkich dyspozytorniach medycznych 
w kraju oraz konfiguracja bezprzewodowych zestawów nagłownych na wszystkich konsolach 
dyspozytorskich w dyspozytorniach medycznych w kraju.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA na nowych konsolach dyspozytorskich 
typu B, konfiguracja KD na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego 
dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego. Konfiguracja konsol 
dyspozytorskich w związku z uruchomieniem nowych zestawów nagłownych na wszystkich 
stanowiskach dyspozytorów medycznych w kraju. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po 
stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby poprawnego obrazowania pracy konsol dyspozytorskich w aplikacji 
DGT DCA oraz w narzędziu WOK.

Projekt dokumentu ze względu na swój techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniom z Członkami 
Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

40. Zakończyliśmy prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM związane 
z optymalizacją pracy bazy danych – założenie indeksów

W dniu 30 maja 2022 r. od godziny 15:00 do godziny 21:00 Wykonawca SWD PRM realizował planowe 
prace w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM).

Realizacja prac polegała na:

a) założeniu indeksu na tabeli  
SWDPRM_OPERATIONAL.OTWARTA_CZAS_ZLECENIA_ZRM na tablicy 
SWDPRM_OPERATIONAL. KARTA_ZW na kolumnach OTWARTA 
i CZAS_ZLECENIA_ZRM;

b) wyłączeniu i usunięciu indeksu na tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.OTWARTA_3.

Prace mają na celu optymalizację pracy bazy danych, nie powodowały niedostępności systemu 
i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD PRM.
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41. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 31/12/2021 – Modyfikacja 
zakładki „SIM” o nową funkcję drukowania i exportu danych

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 
31/12/2021 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po 
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM o odstąpieniu od 
realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wprowadzeniu możliwości 
drukowania i eksportu danych w zakładce “SIM” w Module Analityka.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał wcześniej negatywną rekomendację dla DB MZ. W opinii KCMRM nie ma 
zasadności implementacji opisywanych funkcjonalności, ponieważ w bieżącym roku planujemy 
produkcyjne uruchomienie m. in. Modułu Analityka SWD 2.0, w którym przewidziano funkcjonalności 
umożliwiające użytkownikowi z rolą analityka przesyłanie dokumentacji medycznej do kierowników 
ZRM celem umożliwienia poprawy błędów.

Poniżej opis funkcjonalności przekazywania dokumentów do poprawy przez kierowników ZRM 
zgodnie z zapisami Projektu Technicznego rozbudowy Modułu Analityka do tzw. wersji SWD PRM 
2.0:

3.6.3 PRZEKAZYWANIE KART

Funkcjonalność przekazywania dokumentów będzie dostępna wyłącznie dla Użytkowników z 
uprawnieniem systemowym analityk dysponenta ZRM. Funkcjonalność dotyczy kart, które będą 
otrzymają status KZW:

1) „Błąd walidacji wstępnej”;

2) „Błąd zwrócony z OW NFZ”.

Analityk dysponenta ZRM po weryfikacji błędnych, oznaczonych na czerwono, pól w karcie, będzie miał 
możliwość przekazania ich do Kierownika ZRM, który wytworzył dokumentację.

Przekazanie dokumentacji przez System nastąpi po oznaczeniu dokumentów na liście dokumentów do 
modyfikacji, a następnie kliknięciu w przycisk „Przekaż karty”. Po kliknięciu w przycisk „Przekaz 
karty”, System:

1) udostępni karty w MS ZRM, gdzie kierownik ZRM będzie miał możliwość ich poprawy;

2) status KZW zostanie zmieniona na „Do uzupełnienia”;

3) dokumenty przestaną być widoczne na liście zamkniętych dokumentów, ponieważ wymagają 
ponownego zamknięcia.

Karty ze statusem KZW „Do uzupełnienia” są wyświetlane na liście dokumentów do modyfikacji.
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42. Przekazaliśmy do Wykonawcy do wyceny RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja 
konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla 
specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na 
stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW, przekazaliśmy do Wykonawcy celem wyceny prac.

Projekt specyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM został utworzony w związku z zakończeniem realizacji 
zadania dystrybucji sprzętu do obsługi SWD PRM do wszystkich Urzędów Wojewódzkich przez Zespół 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz rozpoczęciem prac związanych 
z produkcyjnym uruchomieniem konsol dyspozytorskich (KD) typ B (szerszych niż obecnie 
wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych) w dyspozytorniach medycznych.

W związku z akceptacją DB MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja 
konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW przekazaliśmy w dniu 
dzisiejszym FWZ wraz załączonym specyfikacją modyfikacji do Wykonawcy celem analizy i wyceny 
jej realizacji.

Celem projektu jest uruchomienie, zakupionych w ramach ww. postępowania, konsol dyspozytorskich 
typu B na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego we wszystkich dyspozytorniach medycznych 
w kraju oraz konfiguracja bezprzewodowych zestawów nagłownych na wszystkich konsolach 
dyspozytorskich w dyspozytorniach medycznych w kraju.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA na nowych konsolach dyspozytorskich typu B, 
konfiguracja KD na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora 
medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego. Konfiguracja konsol dyspozytorskich 
w związku z uruchomieniem nowych zestawów nagłownych na wszystkich stanowiskach dyspozytorów 
medycznych w kraju. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na 
potrzeby poprawnego obrazowania pracy konsol dyspozytorskich w aplikacji DGT DCA oraz 
w narzędziu WOK.

43. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 11 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2

Wykonaliśmy w dniu 31 maja 2022 r. partycjonowanie 11 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 
– tabela: PLICBD_SIWCPR_BUFOR.

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 
trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 
wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 
w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 
partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 
i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 
partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu.
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Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 
prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 
wraz z procedurami rollback-owymi.

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:

a) DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
b) REQUEST_IDS;
c) ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
d) CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
e) ZRM_HISTORIA_SKLADU;
f) OBECNOSC_ODNOTOWANA;
g) STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA;
h) AUTENTYKACJA;
i) ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT;
j) ZGLOSZENIE_SIWCPR.

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 
z partycjonowaniem tabel SWD PRM.

Celem całego 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.

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).
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