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Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310).

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie
HELPDESK
Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania
incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem
systemu Helpdesk.
W sprawozdanym okresie:
1) w systemie Helpdesk utworzono 1425 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 91 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 4375 (średnio: 3.07
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1.

01.07.202207.07.2022

Partycjonowania bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2.
Partycjonowaniu ulegnie tabela KARTA_ZW_WERSJA.
Utworzenie indeksów złożonych na środowisku PROD2.
SWDPRM_OPERATIONAL.ID_ZGLOSZENIE_ID_ZRM_OTWARTA_CZAS_ZL
ECENIA_ZRM na tablicy SWDPRM_OPERATIONAL.KARTA_ZW na kolumnach
ID_ZGLOSZENIE, ID_ZRM, OTWARTA, CZAS_ZLECENIA_ZRM.

2.

06.07.2022

3.

07.07.2022

Instalacja Modułu Administratora w wersji 53.6 oraz oprogramowania serwerowego
w wersji 53.6 na środowisku TEST.

4.

07.07.2022

Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS w wersji 51.14
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.14 na środowisku SZK.
Usunięcie indeksów oraz tabeli na środowisku PROD2
Usunięcie tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.KARTA_ZW_WERSJA_INTERIM
Usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.CZAS_PRM_REJESTRACJA_1

5.

08.07.2022

Usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ID_DYSPONENT_2
Usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.STATUS
Usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ID_ZGLOSZENIE_7
Usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE_ID
Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS w wersji 51.14
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.14 na środowisku PROD2.

6.

11.07.2022

7.

11.07.202220.07.2022

8.

15.07.2022

9.

19.07.202225.07.2022

10.

21.07.2022

Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS
w wersji 53.8 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.8 na środowisku SZK.

11.

22.07.2022

Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 53.9 oraz na środowisku SZK.

Partycjonowania bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2.
Partycjonowaniu ulegnie tabela LOGOWANA_OPERACJA.
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS
w wersji 53.7 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.7 na środowisku SZK.
Partycjonowania bazy danych SWDPRM na środowisku PROD2.
Partycjonowaniu ulegnie tabela KARTA_MCR_WERSJA.
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Prace prowadzone na środowisku PROD2:

12.

22.07.2022

1. Przeniesienie certyfikatów P1 dla jednego wybranego dysponenta z bazy
produkcyjnej do testowej bazy CRT.
2. Wysyłka do P1 zdarzenia medycznego z bazy produkcyjnej z pobraniem informacji
o certyfikatach z testowej bazy CRT poprzez usługę mikroserwisu - oczekiwanie
na odpowiedź P1.
Prace prowadzone na środowisku PROD2.

13.

25.07.2022

14.

28.07.2022

Utworzenie nowego schematu bazy danych MNFZ na potrzeby nowego modułu
w środowisku TEST.

15.

28.07.2022

Instalacja Modułu Administratora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS w wersji 53.8,
Dyspozytora w wersji 53.9 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.8 na
środowisku PROD2.

16.

29.07.2022

Instalacja Modułu Administratora i Dyspozytora w wersji 53.10 na środowisku SZK.

Przeniesienie certyfikatów P1 dla jednego wybranego dysponenta z bazy produkcyjnej
do bazy produkcyjnej CRT.
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach
SWD PRM
Wersja 53.6
Moduł Administratora:
1) dodanie mechanizmu wymiany danych między SWD PRM a CKT LDAP w zakresie
radiotelefonów i grup radiowych;
2) dodanie słownika SLOWNIK_STEROWNIK_RADIOWY;
3) dodanie pola "Sterownik radiowy" w zakładce radiotelefon oraz walidacja tego pola;
4) modyfikacja funkcjonalności definiowania zakresów systemów radiowych;
5) modyfikacja generowania identyfikatorów dla konsol dyspozytorskich, radiotelefonów i grup
radiowych.
Oprogramowanie serwerowe 53.6:
1) dodanie mechanizmu wymiany danych między SWD PRM a CKT LDAP w zakresie
radiotelefonów i grup radiowych;
2) dodanie słownika SLOWNIK_STEROWNIK_RADIOWY;
3) dodanie i wybór pola "Sterownik radiowy" w zakładce radiotelefon;
4) modyfikacja funkcjonalności definiowania zakresów systemów radiowych;
5) modyfikacja generowania identyfikatorów dla konsol dyspozytorskich, radiotelefonów i grup
radiowych.
Wersja 53.7
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";
4) poprawa błędu polegającego na wolnym otwieraniu się Formatki użytkownika i ZRM;
5) poprawa walidacji pola identyfikator w formatce radiotelefonu;
6) usunięcie kolumny „rodzaj” ze słownika sterowników radiowych;
7) dodanie kolumny „id” w słowniku NFZ;
8) poprawa wyświetlania formatki „Miejsce stacjonowania”;
9) poprawa wprowadzania konsol dyspozytorskich;
10) dodanie zapisu nieszyfrowanego hasła certyfikatu do instancji CRT;
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11) poprawa działania formatki ZRM i Użytkowników;
12) poprawa błędu polegającego na niezatrzymaniu się procesu Javy po zamknięciu aplikacji;
13) usunięcie błędu polegającego na blokowaniu aplikacji przy rysowaniu tabel z danymi.
Moduł Analityka:
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";
4) poprawione wyświetlanie identyfikatora ZM w P1;
5) walidacja identyfikatora ZM w P1 przy próbie wycofania ZM z SIM.
Moduł Dyspozytora:
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";
4) automatyczne wybieranie kodu pilności 1 dla powodu wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”;
5) dodanie wyświetlania zgłoszenia z powodem „Nagłe zatrzymanie krążenia” na górze listy
zgłoszeń;
6) usunięcie błędu niepokazywania komunikatu po zalogowaniu się, gdy komunikat już
obowiązuje;
7) przywrócenie filtrowania po KMCR w zakresie imię/nazwisko pacjenta;
8) dodanie logowania przy przechodzeniu aplikacji w tryb OFFLINE.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) implementacja RFC 03/2021 etap 2 „Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM";
2) implementacja RFC 17/2020 etap 1 „Optymalizacja Modułu ZRM";
3) wyśrodkowanie pola z wartością w sekcji „Poziom glukozy”;
4) szybsze uruchamianie modułów w związku z przeniesieniem inicjalizacji drukarek
do osobnego wątku;
5) poprawa wyświetlania treści komunikatu;
6) karta MCR po usunięciu dalej zostaje w aplikacji, gdy usunięta w trakcie synchronizacji,
a informacja o utworzeniu karty przyszła po kilku sekundach;
7) poprawiony zapis czasów operacyjnych skorygowanych na podstawie serwera;
8) poprawiona możliwość dostępu do dokumentów KZW/KMCR dla trybu OFFLINE.
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Oprogramowanie serwerowe 53.7:
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";
4) automatyczne wybieranie kodu pilności 1 dla powodu wezwania „Nagłe zatrzymanie krążenia”;
5) dodanie wyświetlania zgłoszenia z powodem „Nagłe zatrzymanie krążenia” na górze listy
zgłoszeń;
6) usunięcie błędu niepokazywania komunikatu po zalogowaniu się, gdy komunikat już
obowiązuje;
7) przywrócenie filtrowania po KMCR w zakresie imię/nazwisko pacjenta;
8) dodanie logowania przy przechodzeniu aplikacji w tryb OFFLINE.

Wersja 53.8
Moduł Administratora:
1) modyfikacja

formatki

"Miejsce

stacjonowania"

poprzez

dodanie

kolumny

ID_WOJEWODZTWO w tabeli SLOWNIK_FILIA_ODDZIAL_LPR w celu możliwości
wyszukiwania adresów po województwie wybranej Filii/Oddziału;
2) usunięcie walidacji dla edytowanego Stanowiska innego z wybranym rodzajem „Kierownik / zca kierownika dyspozytorni medycznej” lub „Kierownik CO LPR / z-ca kierownika CO LPR”
z niewypełnionym polem Dyspozytornia medyczna;
3) poprawa wyświetlania ilości ludności w formatce obszaru dysponowania na liście
z przypisanymi terytoriami;
4) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie
OFFLINE

–

Obsłużenie

wyjątku

IllegalStateException,

który

powodował

błąd

NullPointerException.
Moduł Analityka:
1) poprawa wyświetlania danych w sekcji "Osoba do kontaktu" w karcie MCR;
2) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie
OFFLINE

–

Obsłużenie

wyjątku

IllegalStateException,

NullPointerException.
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który

powodował

błąd

Moduł Dyspozytora:
1) usunięcie sekcji "Osoba do kontaktu" w podglądzie KMCR;
2) dostosowanie okna dialogowego dla dłuższych treści;
3) dodanie dodatkowego ologowania przy przechwytywaniu błędów podczas otwierania formatki
nowego zgłoszenia;
4) modyfikacja wielkości ikon w kolumnie „Służby pomocnicze”;
5) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie
OFFLINE

–

Obsłużenie

wyjątku

IllegalStateException,

który

powodował

błąd

NullPointerException.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) modyfikacja mechanizmu wymuszania ponownego zalogowania przy wykryciu zmiany
pojazdu dla danego ZRM przez administratora podczas tankownia;
2) modyfikacja mechanizmu wylogowywania aplikacji po wygaśnięciu sesji użytkownika.
Oprogramowanie serwerowe 53.8:
1) dodanie kolumny Województwo w słowniku SLOWNIK_FILIA_ODDZIAL_LPR;
2) dodanie wysyłki informacji o dołączeniu dodatkowych służb z sekcji „Opis dla CPR” do ST
CPR.
Wersja 53.9
Moduł Dyspozytora:
1) dodanie zabezpieczenia przed błędem ClassCastException w oknie powiadamiającym
o składzie ZRM niepasującym do reguł konfiguracyjnych.
Wersja 53.10
Moduł Administratora:
1) poprawione otwieranie formatki ZRM.

Moduł Dyspozytora:
1) dodano dodatkowe logowanie mające na celu wyjaśnienie błędu przy ponownym wystąpieniu
problemu z wylogowanie z konsoli;
2) dodanie ikon do przycisków odpowiadających za zmianę wielkości teksty w oknie algorytmów
medycznych;
3) poprawiony zapis dodatkowego opisu przy dołączaniu służb pomocniczych;
4) dostosowanie wielkości ikon w kolumnie Typ na liście zdarzeń.
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Wersja 51.14
Moduł Administratora:
1) optymalizacja uruchamiania się formatki użytkownika i ZRM.

Moduł Dyspozytora:
1) usunięcie błędu braku wyświetlania komunikat po zalogowaniu się, gdy komunikat już
obowiązuje.
Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:
1) poprawa wyświetlania treści komunikatu;
2) poprawa mechanizmu kasowania kart MCR;
3) poprawiony zapis czasów operacyjnych skorygowanych na podstawie serwera.
Oprogramowanie serwerowe 51.14:
1) usunięcie wyświetlania komunikatów sprzed daty ich publikacji;
2) poprawione zapytanie pobierające listę obszarów działania na formatce ZRM w Module
Administratora.
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RFC – wstępne zlecenia
Brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
1) RFC 23/2022/SWDPRM Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi oraz prezentacji
zasobów radiowych;
2) RFC 24/2022/SWDPRM Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM,
ZGDM oraz DMW.
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Incydenty Serwisowe
W terminie od dnia 01.07.2022 do 31.07.2022 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ
na działanie systemu SWD PRM.

Incydent serwisowy z dnia 28 lipca 2022 r.
Incydent serwisowy wystąpił w dniu 28 lipca 2022 r. od godziny 10:56 do godziny 11:40 podczas
ustanowionego okna serwisowego zaplanowanego od 10:00 do 13:00, w trakcie prowadzonych prac
wdrożeniowych nowej wersji oprogramowania SWD PRM w środowisku produkcyjnym.
W celu wdrożenia w środowisku produkcyjnym wersji 53.8 oprogramowania SWD PRM w dniu
28.07.2022r. w godzinach od 10:00 do 13:00 ustalone zostało okno serwisowe. W trakcie prowadzenia
prac wdrożeniowych w czasie wykonania skryptów aktualizacyjnych bazy danych podczas
uruchomienia skryptu aktualizacji triggera karta_mcr_wersja_after_insert zawieszeniu uległo 264 sesji
wymagających wywołania triggera. Skrypt aktualizacyjny zakończył działanie z błędem ORA-04021
timeout occurred while waiting to lock object. Po wystąpieniu błędu skrypt został ponowiony, wykonał
się prawidłowo. Aplikacja zadziałała prawidłowo, kontynuowane były prace wdrożeniowy zakończone
o godzinie 12:35.
Przyczyną wystąpienia wskazanych zachować systemu był brak możliwości uzyskania przez skrypt
pełnego dostępu do triggera, który miał zostać zaktualizowany, ponieważ inne usługi również z niego
korzystały.
Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości - w sytuacji gdy w ramach
aktualizacji oprogramowania systemu wymagana będzie zmiana triggera należy zaplanować przerwę
w działaniu systemu zapewniającą pełny dostęp do obiektów bazy danych.
Dotyczy to następujących trigerów:
KARTA_ZW_AFTER_DELETE,
KARTA_ZW_BEFORE_DELETE,
KARTA_ZW_WERSJA_AFTER_INSERT
KARTA_ZW_WERSJA_BEFORE_INSERT

13

Pozostałe zadania
1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM
W okresie od 1 do 31 lipca 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. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 9/05/2022 –
Wdrożenie nowej roli dla kierowców motocykli
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny
inicjatywę użytkownika numer 9/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez
użytkownika z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji nowej roli w SWD
PMR o nazwie roli „Ratownik Medyczny – Kierowca Motocykla” lub „Pielęgniarka/rz Systemu –
Kierowca motocykla” oraz wyznacznika dla telefonu do ZRM „Kierowca motocykla”.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ.
Z uwagi na zaawansowany etap prac resortu zdrowia nad nowelizacją ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, KCMRM nie rekomenduje podejmowania prac nad opisywanymi
zmianami. Po nowelizacji ustawy o PRM, konieczne będzie znacznie szersze podejście do zmian
w SWD PRM i PZŁ SWD PRM w kontekście umożliwienia wprowadzania motocyklowych zespołów
ratownictwa medycznego w SWD PRM w tym modyfikacji Centralnej Książki Telefonicznej PRM
w PZŁ SWD PRM.

3. Rozpoczęliśmy pierwsze prace związane z wydzieleniem w sieci OST 112 dedykowanej strefy
VRF przeznaczonej wyłącznie na potrzeby SWD PRM i podsystemów współpracujących
W dniu 6 lipca 2022 r. zakończył się pierwszy z wielu etapów prac związanych z realizacją projektu
wydzielenia w sieci OST 112 dedykowanej strefy VRF przeznaczonej wyłącznie na potrzeby Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i podsystemów
współpracujących. Prace w tym etapie obejmowały weryfikację przygotowanej nowej konfiguracji dla
urządzeń sieci OST 112.
Prace są realizowane we współpracy z inżynierami operatora sieci OST 112 – Biurem Informatyki
i Łączności Komendy Głównej Policji.
Realizacja tego projektu stanowi przedostatni element wspólny w infrastrukturze sieci OST 112
z dotychczasowym administratorem SWD PRM – MSWiA.
Dzięki realizowanemu rozwiązaniu SWD PRM i podsystemy współpracujące nie będą współdzielić
VRF DATA dedykowanego pierwotnie do działania Systemu Informatycznego Centrów
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Powiadamiania Ratunkowego (SI CPR). Wprowadzone związane dodatkowo po izolacją SWD PRM
i ST CPR zwiększają bezpieczeństwo po obydwu stronach.
4. Udostępniliśmy nową wersję aplikacji DGT DCA (2.0.338.50) na konsolach dyspozytorskich
w DM07-01 w Warszawie
W dniu 6 lipca 2022 r. zakończyliśmy prace polegające na udostępnieniu na części konsol
dyspozytorskich Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) nowej wersji jednego z komponentów –
aplikacji DGT DCA (2.0.338.50).
Nowa wersja ww. aplikacji zawiera poprawki do błędnego wyświetlania statusów dyspozytorów
medycznych na kaflach unistatusów.
Aplikacja instalowana była w tle i nie miała wpływu na pracę dyspozytorów medycznych. Po
zakończeniu aktualizacji konieczne było ponowne uruchomienie konsoli dyspozytorskiej w dogodnym
dla dyspozytora medycznego czasie.

5. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 11/06/2022 –
Modyfikacja przydzielania służb pomocniczych
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny
inicjatywę użytkownika numer 11/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez
użytkownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na modyfikacji mechanizmu
przydzielania służb pomocniczych.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ ponieważ w ramach rozbudowy Modułu
Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0, przewidziano funkcjonalność podpowiadania jednostki służby
dodatkowej właściwej ze względu na miejsce zdarzenia. Funkcjonalność została opisana w Projekcie
Technicznym rozbudowy Modułu Dyspozytora:
3.4.10 SEKCJA SŁUŻBY DODATKOWE
„Domyślną wartością na liście jednostek w oknie „Dołączenie służb pomocniczych” będzie jednostka
wynikająca z miejsca zdarzenia (do poziomu powiatu), do którego wzywane są służby. Możliwe będzie
również wybranie z listy jednostki innej niż domyślna.”
Z uwagi na powyższe, zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji opisywanej funkcjonalności.
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6. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu na zakup komputerów typu B na potrzeby obsługi SWD
PRM dla administratorów wojewódzkich
Otworzyliśmy oferty złożone w postępowaniu pn.: „Zakup komputerów typu B na potrzeby Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”. Numer
postepowania to: ZP/2/VI/2022.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 57 sztuk stacji dostępowych wraz z oprogramowaniem dla
administratorów wojewódzkich SWD PRM oraz dla administratorów dysponentów zespołów
ratownictwa medycznego typu „Lider”.
W postępowaniu złożona została jedna oferta MBA SYSTEM Sp. z o. o. z Warszawy, na cenę 346
273,29 zł.

7. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM specyfikację modyfikacji RFC
09/2022/SWDPRM Zapisanie skanu papierowej wersji dokumentacji medycznej powstałej
podczas awarii SWD PRM po wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej
Przekazaliśmy do uzgodnień w trybie obiegowym z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego specyfikację modyfikacji RFC 09/2022/SWDPRM –
Zapisanie skanu papierowej wersji dokumentacji medycznej powstałej podczas awarii SWD PRM po
wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej.
Celem projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) dających możliwość zaimportowania do SWD PRM
zeskanowanej wersji dokumentacji medycznej, która powstała w postaci papierowej w czasie awarii lub
innej niedostępności systemu po produkcyjnym wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w
SWD PRM.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) wprowadziło obowiązek posiadania dokumentacji
medycznej w postaci elektronicznej. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych
zespołów ratownictwa medycznego mogą prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) do dnia 31 grudnia 2022 r.
Do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej zobowiązane są wszystkie podmioty
wykonujące działalność leczniczą. Dokumentacja klasyczna (papierowa) jest dopuszczalna wyłącznie
wtedy, jeśli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają
prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów,
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) dokument prowadzony w jednej
z postaci, nie może być jednocześnie prowadzony w drugiej z nich. W związku z czym podczas awarii
lub niedostępności SWD PRM, dokumentacja medyczna powinna zostać przepisana do systemu.
Przepisanie dokumentu jest również istotne z uwagi na przekazywanie danych do Systemu Informacji
Medycznej oraz sprawozdawczość świadczeń do Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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Zgodnie z art. 13b Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
(Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 830, 974) dodanym przez art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o
zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią
COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r. poz.1493) możliwa jest tzw. digitalizacja dokumentacji
medycznej.
Dokumentacja papierowa utworzona na skutek awarii może zostać zdigitalizowana poprzez
sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do potwierdzenia zgodności
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Dokument powstały w wyniku
digitalizacji jest równoważny z oryginałem. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma
obowiązek poinformować pacjenta, którego dokumentacja została zdigitalizowana, o tym fakcie oraz o
możliwości odbioru postaci papierowej we wskazanym terminie, który nie może być krótszy niż rok od
dnia przekazania informacji. W przypadku nieodebrania dokumentacji papierowej mimo przekazania
informacji o istnieniu takiej możliwości usługodawca może zniszczyć papierową dokumentację
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.
Mając na uwadze fakt, że w trakcie „przepisywania” z papierowej wersji dokumentacji medycznej do
SWD PRM, może teoretycznie dojść do pomyłki czy błędu, lub w razie wątpliwości (prokuratury,
rodziny poszkodowanego itd.) nie będzie możliwości weryfikacji poprawności przepisanych danych.
W związku z powyższym, możliwe będzie dodawanie jako „załącznika” skanu pierwotnej wytworzonej
karty papierowej do dokumentacji medycznej przepisanej do SWD PRM.
Wyżej wymienione stanowi realizacje postanowień ze spotkania KCMRM z MZ zgodnie z notatką ze
spotkania w sprawie przekazywania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej
(DME) do podmiotu leczniczego oraz przygotowanie do przejścia na elektroniczną dokumentację
medyczną (EDM) z dnia 29 marca 2021 r.
Termin na zgładzenie uwag do projektu ww. RFC dla Członków Rady ds. SWD PRM upływa w dniu
17 lipca 2022 r.
W ramach zaprojektowanych zmian w Module Administratora i Module Analityka zostaną
wprowadzone następujące zmiany:









w Module Analityka zostanie dodana możliwość importu pliku z rozszerzeniem *PDF
zawierającego dokumentację medyczną. Maksymalny rozmiar pliku możliwy do importu
będzie określany parametrem systemowym w Module Administratora, domyślnie zostanie
ustawiony na 5 MB. Przy próbie zaimportowania większego pliku pojawi się komunikat
informujący o zbyt dużym rozmiarze pliku;
podczas importu pliku PDF system automatycznie dokona konwersji pliku do formatu PDF/A;
import będzie realizowany w zakładce „Zamknięte dokumenty” poprzez dodanie opcji
„Importuj dokument” w menu kontekstowym, wyświetlanym po kliknięciu prawym
przyciskiem myszy na wybranym wierszu. Importować dokument będzie można tylko do
konkretnego – wybranego KZW, KZW LZRM lub KZT w Module Analityka;
na liście wyników będzie prezentowana informacja w postaci piktogramu dokumentu czy
zostały zaimportowane skany dokumentów;
analityk będzie mieć możliwość podglądu – wyświetlenia zeskanowanego dokumentu
z poziomu aplikacji;
będzie również dodana możliwość pobrania oraz usunięcia dokumentu który został
zaimportowany;
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system będzie zapisywać informacje o:
 dacie i godzinie wykonania operacji (dodanie, usunięcie, pobranie skanu);
 danych użytkownika (login, imię i nazwisko);
 nazwie pliku;
 wersji KMCR lub KM do której dodawany jest plik;
 rodzaju operacji: dodanie skanu, usunięcie skanu, pobranie skanu;
na liście filtrów zostanie dodany filtr umożliwiający wyszukanie KZW, KZW LZRM lub KZT
do których zostały zaimportowane skany dokumentów.

Operacje dodawania, usunięcia, pobrania czy wyświetlenia zeskanowanych dokumentów powinny być
dostępne zgodnie z uprawnieniami systemowymi Modułu Analityka:








Analityk KCRM – dostęp do wszystkich operacji;
Analityk MZ – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów;
Analityk wojewódzki – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów na poziomie
województwa;
Analityk dysponenta Lidera – dostęp do wszystkich operacji (bez przywrócenia usuniętego
dokumentu) na poziomie własnego podmiotu;
Analityk dysponenta Współrealizatora/Podwykonawcy – dostęp do wszystkich operacji (bez
przywrócenia usuniętego dokumentu) na poziomie własnego podmiotu;
Analityk dysponenta LPR – dostęp do wszystkich operacji (bez przywrócenia usuniętego
dokumentu) na poziomie własnego podmiotu;
Lekarz koordynator – dostęp do wyświetlania zeskanowanych dokumentów na poziomie
własnego podmiotu.

8. Podpisaliśmy umowę jednostkową w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do
obsługi SWD PRM (postępowanie ZZP-149/21) – słuchawki bezprzewodowe (druga tura)
Podpisaliśmy, z firmą DGT Sp. z o. o. ze Straszyna, kolejną drugą umowę jednostką w postępowaniu
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).
Przedmiotowa umowa dotyczy części 7 postępowania – zakup bezprzewodowych słuchawek –
Sennheiser SDW 5014 (stacja bazowa), SDW 10HS (słuchawka) w liczbie 560 sztuk słuchawek
nagłownych i zawarta została w celu realizacji drugiej części zamówienia, po uzyskaniu od Wykonawcy
informacji o dostępności całego wolumenu zamawianego sprzętu. Podpisanie umowy jednostkowej
nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru
najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej.
Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy to 438 765,60 złotych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami
określonymi w umowie w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Ww. sprzęt będzie
dostarczany bezpośrednio do Urzędów Wojewódzkich (UW) po podpisaniu dwustronnych porozumień
w sprawie przekazania Wojewodzie składników majątkowych w postaci sprzętu przeznaczonego do
obsługi SWD PRM na terenie województwa, które zostały przekazane do UW. W związku ze
zgłoszonym przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego brakiem
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dostępności całego wolumenu słuchawek nagłownych, dostawy tej części realizowane są w dwóch
etapach. W ramach zawartej umowy w ostatnim etapie słuchawki zostaną dostarczone dla dyspozytorni
medycznych w następujących województwach: woj. małopolskim, woj. mazowieckim, woj.
pomorskim, woj. śląskim, woj. świętokrzyskim oraz woj. wielkopolskim.
Wcześniej w ramach zawartej umowy w pierwszym etapie słuchawki zostały dostarczone dla
dyspozytorni medycznych w następujących województwach: woj. dolnośląskim, woj. kujawskopomorskim, woj. łódzkim, woj. lubelskim, woj. lubuskim, woj. opolskim, woj. podkarpackim, woj.
podlaskim, woj. warmińsko-mazurskim, woj. zachodniopomorskim.
Po zrealizowaniu przedmiotu umowy w ramach drugiego etapu wszystkie stanowiska dyspozytorów
medycznych we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju zostaną wyposażone w zestawy
bezprzewodowych słuchawek nagłownych.

9. Zakończyliśmy kolejne prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM związane
z optymalizacją pracy bazy danych – usunięcie indeksów
W dniu 8 lipca 2022 r. od godziny 13:35 do godziny 15:45 Wykonawca SWD PRM realizował planowe
prace w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM).
Realizacja prac polegała na:
usunięcie tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.KARTA_ZW_WERSJA_INTERIM;
usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.CZAS_PRM_REJESTRACJA_1;
usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ID_DYSPONENT_2;
usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.STATUS;
usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ID_ZGLOSZENIE_7;
usunięcie indeksu SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE_ID.
Prace miały na celu optymalizację pracy bazy danych, nie powodowały niedostępności systemu
i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD PRM i są związane z realizacją procesu
partycjonowania tabel w bazie danych SWD PRM.

10. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu
Administratora (51.14), Modułu Dyspozytora (51.14), Modułu ZRM (51.14)
i oprogramowania serwerowego (51.14) – poprawki do błędów z HD
W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym
SWD PRM następujące wersje aplikacji:





Modułu Administratora (51.14);
Modułu Dyspozytora (51.14);
Modułu ZRM (51.14);
oprogramowania serwerowego (51.14).
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Nowa wersja zawiera poprawki do błędów zgłoszonych przez użytkowników w helpdesku.
Zmiany są widoczne dla użytkownika w Modułach Administratora, Analityka, Dyspozytora i ZRM.
Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały
zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

11. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt Scenariuszy Testów
Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0
W dniu 12 lipca 2022 r. przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt
Scenariuszy Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0.
Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku
testowym SWD PRM ww. RFC. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane
w Projekcie Technicznym rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu Dyspozytora.
Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy
przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest
przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie poszczególnych
funkcjonalności przez użytkowników końcowych.
Scenariusze Testowe Modułu Dyspozytora SWD 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Członków
Rady ds. SWD PRM, zostaną w dalszym kroku dodane do zbiorczego dokumentu stanowiącego Plan
Testów Akceptacyjnych SWD PRM.

12. Przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
W dniu 12 i 13 lipca 2022 roku zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
W warsztatach wzięło udział 20 pracowników dyspozytorni medycznych z Gdańska i Słupska.
Prowadzącymi zajęcia byli: Jakub Czarski oraz Trener KCMRM Grzegorz Rębacz.
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany był
przez Panią Annę Karman.
Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Rafał Szczepański, dyrektor regionu północnego
oraz członek załogi HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

20

13. Podpisaliśmy umowę wykonawczą w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do
obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZZP-150/21) – moduły GPS dla ZRM
Podpisaliśmy, z firmą LOGON S. A. z Bydgoszczy, umowę wykonawczą w postępowaniu nr ZZP150/21 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).
Podpisana umowa dotyczy części 3 postępowania – dostawy modułów GPS Teltonika FMC640 w
liczbie 650 sztuk. Podpisanie umowy jednostkowej 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 491 692,50 zł.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umów wraz ze wszystkimi dokumentami
określonymi w umowach w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zakup modułów GPS dla
naziemnych ZRM obejmuje wymianę około 30% tabletów i modułów GPS w ZRM funkcjonujących
w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Są to pierwsze zakupy realizowane centralnie po
zakupach zrealizowanych kilka lat temu w ramach finansowania z środków Unii Europejskiej projektu
budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce.

14. Przekazaliśmy do realizacji RFC 23/2022/SWD PRM – Optymalizacja PZŁ SWD PRM
w zakresie obsługi i prezentacji zasobów radiowych – realizacja wniosków z pilotażu
integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM
W związku z uzyskaniem wyceny od Wykonawcy oraz zakończeniu jej weryfikacji w dniu dzisiejszym
przekazaliśmy do realizacji RFC 23/2022/SWD PRM – Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie
obsługi i prezentacji zasobów radiowych. Dokument wcześniej uzyskał akceptację akceptacji Członków
Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ).
RFC 23/2022/SWD PRM zostało opracowane w związku realizacją wniosków z pilotażu integracji
łączności radiowej z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na terenie województwa małopolskiego.
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:






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;
dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru
dysponowania;
dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznego radia” informacji o kanale, na którym
pracuje dana radiostacja;
zmiany miejsca prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych oraz
kafli radiostacji w „Panelu podręcznym radia” na wyświetlacz kafla grupy radiowej/radiostacji.
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15. Wideokonferencja z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędów Wojewódzkich
w sprawie aneksu do porozumień dotyczących udostępniania powierzchni serwerowni na
potrzeby SWD PRM
W związku z koniecznością optymalizacji i uporządkowania obsługi zgłoszeń ze strony Urzędów
Wojewódzkich w zakresie realizacji prac planowych wykonywanych w infrastrukturze
wykorzystywanej przez System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego
(SWD PRM) oraz Ośrodki Regionalne Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, Zespół
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego przygotował projekt aneksu do
zawartych porozumień wraz z dedykowaną procedurą opisującą sposób zgłaszania prac planowych
przez Urzędy Wojewódzkie w infrastrukturze SWD PRM (KCMRM-CT-PR-28).
W dniu 14 lipca 2022 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Departamentu
Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) oraz Urzędów Wojewódzkich, na której omówiono:







konsekwencję braku koordynacji prac planowych,
zalecenia DB MZ w zakresie terminów wykonywania prac,
zapisy porozumienia w przedmiocie udostępnienia powierzchni serwerowej,
jeden z przypadków postępowania po stronie Urzędu Wojewódzkiego,
procedurę zgłaszania prac planowych,
propozycję zmian zapisów porozumienia.

Szczególną uwagę zwrócono na konieczność koordynacji prac planowych z Gwarantami SWD PRM,
PZŁ SWD PRM, instytucjami świadczącymi usługi na rzecz infrastruktury (w tym operatorem sieci
OST 112) oraz administratorami systemów współpracujących (ST CPR, SWD Policji, SWD PSP).

16. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
modułów GPS na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM) – II tura zakupów
W dniu 14 lipca Otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy do ogłoszonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup modułów GPS na
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – SWD PRM”.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 810 sztuk modułów GPS z opcją zakupu dodatkowych 148 sztuk
dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.
W terminie składania ofert wpłynęły oferty od dwóch firm:
LOGON S. A. – 697 577,28 złotych brutto,
GLOBTRAK POLSKA Sp. z o. o. – 1 174 804,98 złotych brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 886 780,00 złotych brutto.
Ww. postępowanie to druga tura zakupów modułów GPS na potrzeby ZRM funkcjonujących w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizacja ww. postępowania wraz z modułami GPS zakupionymi
w pierwszej turze umożliwi wymianę modułów GPS we wszystkich ZRM funkcjonujących na terenie
kraju. Dane z modułów GPS przesyłane są poprzez usługę APN do Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Otrzymane dane umożliwią zaprezentowanie
dyspozytorowi medycznemu, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego na mapie
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w Module Mapowym SWD PRM. Dane te są dodatkowo wykorzystywane m. in. na potrzeby algorytmu
podpowiadania ZRM podczas dysponowania przez dyspozytora ZRM do zdarzenia.

17. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 21/06/2022 –
Modyfikacja raportu czasy oczekiwania SOR/IP
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny
inicjatywę użytkownika numer 21/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez
użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji raportu „Raport 9 – Czasy oczekiwania SOR/IP
przez ZRM”.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ, ponieważ „Raport 9 – Czasy
oczekiwania SOR/IP przez ZRM” liczy czasy zgodnie z założeniami w sposób prawidłowy. Czas
oczekiwania ZRM w SOR/IP jest liczony od momentu odznaczenia statusu „W szpitalu” do zmiany na
kolejny chronologicznie status. Już dziś odznaczenie przez użytkownika ponownie statusu przewóz do
szpitala powoduje utworzenie odrębnego wiersza w wynikach ww. raportu wygenerowanego w Module
Raportowym.
Poniżej przykład dla KZW. ZRM D01 19 oznaczył po raz pierwszy status „W szpitalu” o godzinie
10:02, następne oznaczenie statusu „W szpitalu” nastąpiło o godzinie 11:18. Ponowne oznaczenie
statusu powoduje dodanie kolejnego wiersza w raporcie. Czas oczekiwania jest liczony od ostatniego
statusu „W szpitalu”
Z uwagi na powyższe, zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji opisywanej funkcjonalności.

18. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 20 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2
Zakończyliśmy w dniu dzisiejszym partycjonowanie 20 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 –
tabela: LOGOWANA_OPERACJA.
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. Kończymy zadanie 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.
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Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli:
DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI;
REQUEST_IDS;
ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE;
CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH;
ZRM_HISTORIA_SKLADU;
OBECNOSC_ODNOTOWANA;
STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA;
AUTENTYKACJA;
ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT;
ZGLOSZENIE_SIWCPR;
PLICBD_SIWCPR_BUFOR;
DANE_O_ZGLOSZENIACH;
ZRM_STATUS_HISTORIA;
PZL_POLACZENIE;
ZGLOSZENIE_INFO;
KARTA_MCR;
KARTA_ZW;
ZGLOSZENIE;
KARTA_ZW_WERSJA.
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.

24

19. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 8/05/2022 – Dodanie
informacji o ubezpieczeniu OC
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny
inicjatywę użytkownika numer 8/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez
użytkownika z województwa kujawsko-pomorskiego.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji formatki “Użytkownik” w Module
Administratora poprzez dodanie informacji o ubezpieczeniu OC.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ. Implementacja możliwości
wprowadzania dat ważności ubezpieczenia OC personelu medycznego w SWD PRM może usprawnić
pracę dysponentów ZRM.
Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

20. Przekazaliśmy do realizacji 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 oraz zakończeniem weryfikacji przekazanej przez Wykonawcę
wyceny zleciliśmy Wykonawcy realizację ww. RFC.
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.
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Projekt dokumentu ze względu na swój techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniom z Członkami
Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

21. Podpisaliśmy umowę na realizację zadania modyfikacji torów antenowych w obiektach LPR
na potrzeby integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM – pilotaż
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, podpisaliśmy z firmą RFconnect Sp. z o.o.
z Warszawy umowę o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania modyfikacji torów
antenowych w obiektach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).
Podpisana umowa dotyczy modyfikacji torów antenowych w obiektach LPR w związku z realizacją
pilotażu zadania 2 budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w zakresie integracji łączności radiowej
wykorzystywanej w LPR z PZŁ SWD PRM i obejmuje prace w Centrum Operacyjnych LPR, bazie
HEMS Warszawa oraz bazie HEMS Gdańsk.
Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 18 081,00 złotych.
Integracja łączności radiowej funkcjonującej w poszczególnych województwach w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) stanowi zadanie nr 2 budowy PZŁ SWD PRM i polega na
rozszerzeniu funkcjonalności PZŁ SWD PRM wdrożonych w ramach realizacji zadania nr 1 o obsługę
zasobów łączności radiowej poprzez KD PZŁ SWD PRM.
W związku z tym, że do grona użytkowników PZŁ SWD PRM zostali dołączeni użytkownicy LPR,
istnieje możliwość integracji łączności radiowej funkcjonującej w LPR z PZŁ SWD PRM oraz jej
obsługi z poziomu aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej PZŁ SWD PRM.
Aby mogła zostać zrealizowana integracja łączności radiowej funkcjonującej w LPR z PZŁ SWD PRM,
co jest jednoznaczne z możliwością obsługi łączności radiowej operacyjnej oraz lotniczej za
pośrednictwem aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej, niezbędna jest realizacja modyfikacji
torów antenowych we wszystkich obiektach LPR objętych projektem.
W związku z powyższym w pierwszej kolejności zrealizowano postępowanie przygotowujące
dokumentację techniczną (DT) obiektów LPR mającą na celu weryfikację, zaplanowanie
i zaprojektowanie prac niezbędnych w celu realizacji ww. zadania. Na podstawie przygotowanych DT
i realizacji pilotażu zrealizowane zostało postępowanie na realizację „Modyfikacji torów antenowych
w obiektach LPR w związku z pilotażem zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM w LPR”, które będzie
realizowane w Centrali LPR oraz w oddziale LPR w Gdańsku.

22. Ogłosiliśmy postępowanie na zakup tabletów typu A na potrzeby obsługi SWD PRM dla ZRM
– II tura zakupów
Opublikowaliśmy postępowanie pn.: „Zakup tabletów typu A na potrzeby Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – SWD PRM”. Numer postepowania to:
ZP/2/VII/2022.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 810 sztuk tabletów typu A wraz z oprogramowaniem z opcją
zakupu dodatkowych 148 sztuk dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.
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Ww. postępowanie to druga tura zakupów tabletów na potrzeby ZRM funkcjonujących w systemie
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizacja ww. postępowania wraz z tabletami zakupionymi
w pierwszej turze umożliwi wymianę tabletów we wszystkich ZRM funkcjonujących na terenie kraju.

23. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 15/06/2022 –
Ograniczenie katalogu procedur medycznych ICD-9 dostępnych dla zespołów ratownictwa
medycznego
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny
inicjatywę użytkownika numer 15/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez
użytkownika z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.
Użytkownik zaproponował ograniczenie katalogu procedur medycznych ICD-9 dostępnych dla
zespołów ratownictwa medycznego.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ ponieważ w ramach rozbudowy Modułu
ZRM do tzw. wersji SWD 2.0 zaplanowano implementację mechanizmu odpowiadającego za
mapowanie wykonanych czynności na odpowiednie kody ICD-9.
Opis funkcjonalności znajduje się w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu ZRM:
3.4.2.4. MAPOWANIE ICD9
Procedury medyczne udzielone przez ZRM będą automatycznie uzupełniane na podstawie parametrów
oznaczonych w sekcjach:
1) III Badanie;
2) IV Rozpoznanie;
3) V Postępowanie z pacjentem.
Z uwagi na powyższe oraz w związku z argumentacją przytoczoną przez Departament Bezpieczeństwa
Ministerstwa Zdrowia, KCMRM negatywnie opiniuje wprowadzanie zmian zaproponowanych
w zgłoszeniu.
Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

24. Rozpoczęliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich drugiej
bezprzewodowych dla stanowisk pracy dyspozytorów medycznych

partii

słuchawek

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień, dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do
obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na
terenie województwa, rozpoczęliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich drugiej partii sprzętu,
przeznaczonego dla pracowników dyspozytorni medycznych – bezprzewodowych słuchawek
nagłownych wraz ze stacjami bazowymi Sennheiser SDW 5014 (stacja bazowa), SDW 10HS
(słuchawka) w liczbie 560 sztuk.
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Dostawy sprzętu realizowane są 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 ze zgłoszonym przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego brakiem dostępności całego wolumenu słuchawek nagłownych, dostawy tej części
realizowane są w dwóch etapach. Aktualnie realizowane dostawy (II tura) przeznaczone są dla
dyspozytorni medycznych w następujących województwach: woj. małopolskim, woj. mazowieckim,
woj. pomorskim, woj. śląskim, woj. świętokrzyskim oraz woj. wielkopolskim.
Po zrealizowaniu przedmiotu umowy wszystkie stanowiska dyspozytorów medycznych we wszystkich
dyspozytorniach medycznych w kraju zostaną wyposażone w zestawy bezprzewodowych słuchawek
nagłownych.

25. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 8/05/2022 – Dodanie informacji
o ubezpieczeniu OC
Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer
8/05/2022 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z województwa kujawskopomorskiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po
przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM o realizacji
zaproponowanej zmiany.
Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji formatki “Użytkownik” w Module
Administratora poprzez dodanie informacji o ubezpieczeniu OC.
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu
analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ. Implementacja możliwości
wprowadzania dat ważności ubezpieczenia OC personelu medycznego w SWD PRM może usprawnić
pracę dysponentów ZRM.

26. Zakończyliśmy kolejne prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM – przeniesienie
certyfikatów
W dniu 25 lipca od godziny 13:00 do godziny 14:00 Wykonawca SWD PRM realizował planowe prace
w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM).
Realizacja prac polegała na przeniesienie certyfikatów P1 dla jednego wybranego dysponenta z bazy
produkcyjnej do bazy produkcyjnej CRT.
Prace nie powodowały niedostępności systemu i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD
PRM.
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