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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 1374 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 79 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 4267 (średnio: 3.11 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 01.08.2022 Instalacja Modułu Administratora i Dyspozytora w wersji 53.10 na środowisku 
PROD2.

2. 02.08.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS 
w wersji 55.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.4 na środowisku TEST.

3. 04.08.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS 
w wersji 53.11 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.11 na środowisku 
SZK.

4. 05.08.2022 Przeniesienie certyfikatów z bazy produkcyjnej do tabeli produkcyjnej CRT. 

5. 09.08.2022 Instalacja Modułu ZRM i ZRM MS w wersji 53.12 na środowisku SZK.

6. 10.08.2022 Modyfikacja struktury schematu MNFZ na potrzeby nowego modułu w środowisku 
TEST.

7. 10.08.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora w wersji 53.11 oraz ZRM 
i ZRM MS w wersji 53.12 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.11 
na środowisku PROD2.

8. 11.08.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS 
w wersji 55.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.5 na środowisku TEST.

9. 11.08.2022 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS w wersji 53.13 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.13 na środowisku SZK.

10. 18.08.2022 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS w wersji 53.13 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.13 na środowisku PROD2.

11. 19.08.2022

Uruchomienie mechanizmu do integracji słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych 
z Modułem Lotnisko wraz z wprowadzeniem parametrów systemowych 
LPR_DICT_ADDRESS, LPR_DICT_USER, LPR_DICT_PASSWORD 
w środowisku produkcyjnym.

12. 19.08.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS 
w wersji 53.14 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.14 na środowisku 
SZK.

13. 19.08.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.5 na środowisku TEST.

14. 22.08.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.6 na środowisku TEST.
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15. 23.08.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora oraz ZRM i ZRM MS 
w wersji 53.14 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.14 na środowisku 
PROD2.

16. 24.08.2022 Instalacja Modułu Analityka w wersji 55.7 na środowisku TEST.

17. 24.08.2022 Wdrożenie modułu MNFZ - etap 1 - dostosowanie struktury bazy danych i utworzenie 
nowego schematu bazy danych MNFZ w środowisku szkoleniowym.

18. 24.08.2022 Założenie indeksu P1CO_MPDATETIME_I na tablicy P1CO w środowisku 
szkoleniowym.

19. 25.08.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.7 oraz Modułu NFZ w wersji 55.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 
55.7 na środowisku SZK.
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

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.

Wersja 53.11

Moduł Administratora:

1) zmiana kontrolki wyświetlającej datę w formatce Pojazd.

Moduł Analityka:

1) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy".

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie poprawki umożliwiającej wylogowanie z konsoli DGT na skutek wygaśnięcia sesji 

przy zalogowaniu do innego modułu;

2) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy".

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD - przekaz ustny 

w dokumentach tożsamości;

2) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy".
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Oprogramowanie serwerowe:

1) dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD - przekaz ustny 

w dokumentach tożsamości;

2) dodanie dodatkowego logowania z informacją o akcji wylogowania z konsoli DGT;

3) zmiana zapytania pobierającego zduplikowane zgłoszenia;

4) integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR za pomocą 

udostępnionego webservice’u Modułu Lotnisko.

Wersja 53.12

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) aktywowanie zablokowanych pól w sekcji "Osoba do kontaktu";

2) poprawa kolejności wyświetlania oceny skali bólu i opisu w podglądzie i wydruku KMCR.

Wersja 53.13

Moduł Administratora:

1) zmiana wczytywania danych na formatce Miejsce stacjonowania;

2) zmiana wczytywania danych na formatce Szczegóły użytkownika;

3) zmiana odświeżania listy obiektów po edycji wiersza;

4) zmiana generowania tabel z listami obiektów;

5) zmiana wczytywania danych na formatce Rejon operacyjny.

Moduł Dyspozytora:

1) modyfikacja pobierania nagrań z CPR spod szyfrowanego połączenia;

2) dodanie zabezpieczenia przed dostępem do listy zdarzeń dwóm wątkom równocześnie 

powodujące przerwanie wyszukiwania;

3) wyróżnianie wszystkich przeterminowanych zgłoszeń na liście zdarzeń.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodanie wyświetlania nowych komunikatów w trakcie działania aplikacji.

Oprogramowanie serwerowe:

1) wyróżnianie wszystkich przeterminowanych zgłoszeń na liście zdarzeń.
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Wersja 53.14

Moduł Administratora:

1) zablokowanie pola „Termin ważności ubezpieczenia” w formatce szczegóły pojazdu;

2) modyfikacja otwierania formatki Rejon operacyjny;

3) modyfikacja pobierania listy Pojazdów głównych z umowy OW NFZ na formatce ZRM.

Moduł Analityka:

1) zwiększenie limitu dla pola EKG inne.

Moduł Dyspozytora:

1) rozszerzenie okna dla zgłoszeń podobnych z powodu ukrytych przycisków "Połącz";

2) dodanie sortowania listy powodów wezwania;

3) modyfikacja zapisu informacji o dodaniu służb pomocniczych.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) zabezpieczenie przed błędem przy odświeżaniu listy drukarek;

2) zwiększenie limitu dla pola EKG inne;

3) usunięcie możliwości wybrania "Brak danych" z listy oddziałów NFZ w KMCR w sekcji dane 

pacjenta, powodujące błędy ORA.

Oprogramowanie serwerowe:

1) wysyłanie do PZŁ aktywnych OD przy logowaniu dla GDM;

2) modyfikacja zapisu informacji o dodaniu służb pomocniczych;

3) modyfikacja walidacji KMCR przed zamknięciem KZW;

4) modyfikacja pobierania listy Pojazdów głównych z umowy OW NFZ na formatce ZRM.

Wersja 55.3

Moduł NFZ:

1) implementacja Modułu NFZ.

Wersja 55.4

Moduł Administratora:

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

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

11) poprawa działania formatki ZRM i Użytkowników;

12) poprawa błędu polegającego na nie zatrzymywaniu się procesu Javy po zamknięciu aplikacji;

13) usunięcie błędu blokowania aplikacji przy rysowaniu tabel z danymi;

14) 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;

15) usunięcie walidacji dla edytowanego Stanowiska innego z wybranym rodzajem „Kierownik / z-

ca kierownika dyspozytorni medycznej” lub „Kierownik CO LPR / z-ca kierownika CO LPR” 

z niewypełnionym polem Dyspozytornia medyczna;

16) poprawa wyświetlania ilości ludności w formatce obszaru dysponowania na liście 

z przypisanymi terytoriami;

17) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie offline 

–  Obsłużenie wyjątku IllegalStateException, który powodował błąd NullPointerException;

18) poprawione otwieranie formatki ZRM.

Moduł Analityka:

1) implementacja RFC 03/2021 etap 2A „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;

6) poprawa wyświetlania danych w sekcji "Osoba do kontaktu" w karcie MCR;

7) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatu w trybie offline – 

Obsłużenie wyjątku IllegalStateExcwption, który powodował błąd NullPointerException.
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Moduł Dyspozytora:

1) implementacja RFC 03/2021 etap 2A „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;

9) usunięcie sekcji "Osoba do kontaktu" w podglądzie KMCR;

10) dostosowanie okna dialogowego dla dłuższych treści;

11) dodanie dodatkowego ologowania przy przechwytywaniu błędów podczas otwierania formatki 

nowego zgłoszenia;

12) modyfikacja wielkości ikon w kolumnie „Służby pomocnicze”;

13) dodanie zabezpieczenia przed błędem NPE przy próbie pobrania komunikatów w trybie offline 

–  Obsłużenie wyjątku IllegalStateException, który powodował błąd NullPointerException;

14) dodanie zabezpieczenia przed błędem ClassCastException w oknie powiadamiającym 

o składzie ZRM niepasującym do reguł konfiguracyjnych;

15) dodano dodatkowe logowanie mające na celu wyjaśnienie błędu przy ponownym wystąpieniu 

problemu z wylogowanie z konsoli;

16) dodanie ikon do przycisków odpowiadających za zmianę wielkości teksty w oknie algorytmów 

medycznych;

17) poprawiony zapis dodatkowego opisu przy dołączaniu służb pomocniczych;

18) dostosowanie wielkości ikon w kolumnie Typ na liście zdarzeń.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) implementacja RFC 03/2021 etap 2A „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;
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6) optymalizacja procesu generowania notyfikacji o usunięciu KMCR w trakcie synchronizacji;

7) poprawiony zapis czasów operacyjnych skorygowanych na podstawie serwera;

8) poprawiona możliwość dostępu do dokumentów KZW/KMCR dla trybu offline;

9) modyfikacja mechanizmu wymuszania ponownego zalogowania przy wykryciu zmiany 

pojazdu dla danego ZRM przez administratora podczas tankownia;

10) modyfikacja mechanizmu wylogowania aplikacji po wygaśnięciu sesji użytkownika;

11) poprawiona walidacja danych pacjenta w zakresie dokumentów tożsamości.

Oprogramowanie serwerowe:

1) implementacja RFC 03/2021 etap 2A „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 konwerterów w części słownika sterowników radiowych;

5) wprowadzenie zmian miejsca zapisu certyfikatów - zapis do osobnej instancji CRT;

6) przywrócenie nieużywanej w wersji 53.x metody w celu zapewnienia zgodności ze starszymi 

wersjami (51.x);

7) usunięcie wyświetlania komunikatów sprzed daty ich publikacji;

8) poprawione zapytanie pobierające listę obszarów działania na formatce ZRM w Module 

Administratora;

9) dodanie pomocniczego servletu, którego zadaniem jest synchronizacja użytkowników do grup 

w AD jeśli ich tam nie ma;

10) poprawa czyszczenia notyfikacji powodującego po pewnym czasie błąd 

OutOfMemoryException;

11) poprawione zapytanie pobierające listę zdarzeń medycznych w analityku (zakładka SIM);

12) poprawiona synchronizacja zgłoszeń po powrocie do trybu ONLINE;

13) dodanie kolumny Województwo w słowniku SLOWNIK_FILIA_ODDZIAL_LPR;

14) dodanie wysyłki informacji o dołączeniu dodatkowych służb z sekcji „Opis dla CPR” do ST 

CPR;

15) poprawiona walidacja danych pacjenta w zakresie dokumentów tożsamości;

16) implementacja zmian w zakresie dostosowania się do modułu NFZ.

Informacja dodatkowa:

Wersja 55.4 jest „mergem” wersji 55.3 i wersji 53.10. Zawiera powyżej opisane zmiany w stosunku 

do wersji 53.6 .



13

Wersja 55.5

Moduł Administratora:

1) zmiana kontrolki wyświetlającej datę w formatce Pojazd;

2) zmiana wczytywania danych na formatce Miejsce stacjonowania;

3) zmiana wczytywania danych na formatce Szczegóły użytkownika;

4) zmiana wczytywania danych na formatce Rejon operacyjny.

Moduł Analityka:

1) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy".

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie poprawki umożliwiającej wylogowanie z konsoli DGT na skutek wygaśnięcia sesji 

przy zalogowaniu do innego modułu;

2) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy";

3) pobierania nagrań z CPR spod szyfrowanego połączenia;

4) wyróżnianie wszystkich przeterminowanych zgłoszeń na liście zdarzeń.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) zmiana opisu pól "Przedstawiciel ustawowy - dane matki" na "Przedstawiciel ustawowy";

2) zmiana w aktywacji pól w sekcji "Osoba do kontaktu";

3) ocena skali bólu wyświetlana jest na końcu opisu w podglądzie i wydruku KMCR;

4) wyświetlanie nowych komunikatów w trakcie działania aplikacji.

Moduł NFZ:

1) poprawiono kodowanie polskich znaków w opisie błędu przekazywanym do MANL;

2) na karcie „Szczegóły Świadczenia” naprawiono wyświetlanie numeru wersji, która teraz 

zwiększa się o 1, po każdym wysłaniu danego świadczenia do OW NFZ;

3) w oknie „Rozliczenia Świadczeń”, poprawiono działanie filtra procedury medycznej. 

Po usunięciu filtra za pomocą X i zastosowaniu filtra widać wszystkie świadczenia;

4) w oknie „Rozliczenia Świadczeń”, poprawiono adres zamieszkania;

5) usunięto niepotrzebny element graficzny w oknie „Log Komunikacji”;

6) usunięto zdublowaną informację o zwolnieniu z VAT na rachunku;

7) usunięto techniczne komunikaty przy wysyłce maila bez wymaganej konfiguracji; 

8) zabezpieczono sporadycznie występujący podwójny import KZW/KMCR do MNFZ.
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Oprogramowanie serwerowe:

1) dodanie logowania z informacją o wylogowaniu z konsoli DGT;

2) zmiana zapytania pobierającego zduplikowane zgłoszenia;

3) wyróżnianie wszystkich przeterminowanych zgłoszeń na liście zdarzeń.

Wersja 55.6

Moduł Administratora:

1) zablokowanie pola „Termin ważności ubezpieczenia” w formatce szczegóły pojazdu;

2) modyfikacja otwierania formatki Rejon operacyjny;

3) modyfikacja pobierania listy Pojazdów głównych z umowy OW NFZ na formatce ZRM.

Moduł Analityka:

1) zwiększenie limitu dla pola EKG inne;

2) dodano zawijanie wiersza w „tooltip” wyświetlającym błędy NFZ. Każdy błąd jest teraz 

prezentowany w nowej linii.

Moduł Dyspozytora:

1) rozszerzenie okna dla zgłoszeń podobnych z powodu ukrytych przycisków "Połącz";

2) dodanie sortowania listy powodów wezwania;

3) modyfikacja zapisu informacji o dodaniu służb pomocniczych.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) zabezpieczenie przed błędem przy odświeżaniu listy drukarek;

2) zwiększenie limitu dla pola EKG inne;

3) usunięcie możliwości wybrania "Brak danych" z listy oddziałów NFZ w KMCR w sekcji dane 

pacjenta, powodujące błędy ORA.

Oprogramowanie serwerowe 55.6:

1) wysyłanie do PZŁ aktywnych OD przy logowaniu dla GDM;

2) modyfikacja zapisu informacji o dodaniu służb pomocniczych;

3) modyfikacja walidacji KMCR przed zamknięciem KZW;

4) modyfikacja pobierania listy Pojazdów głównych z umowy OW NFZ na formatce ZRM.
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Informacja dodatkowa:

Udostępniana wersja 55.6  zawiera jedną modyfikację do MANL wraz  modyfikacjami z wersji 53.14.

Wersja 55.7

Moduł Administratora:

1) modyfikacja dotycząca wyświetlania tabel;

2) dodanie w formatce „Podmiot” pola „Kod świadczeniodawcy (NFZ)”;

3) dodanie w formatce „Podmiot”pola „Integracja z Modułem NFZ”;

4) dodanie w formatce „Podmiot”pola „Integracja z Modułem Apteka”.

Moduł Analityka:

1) dodanie w zakładce „Zamknięte dokumenty” kolumny i filtra „Status NFZ”;

2) dodanie w zakładce „Zamknięte dokumenty” kolumny i filtra „Opis błędu NFZ”;

3) dodanie na liście "Zamknięte dokumenty" w menu kontekstowym pozycji "Wyślij do Modułu 

NFZ".

Moduł Dyspozytora:

1) obsłużenie wyjątku DataSynchronizationException przy synchronizacji po powrocie do trybu 

online.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawa prezentacji danych do kontaktu w sekcji „Zalecenia” w wydruku KMCR;

2) implementacja zmian pod kątem Modułu NFZ: Dodanie w Karcie Medycznych Czynności 

Ratunkowych, w sekcji „IV. ROZPOZANIE” opisów  precyzujących  „Rozpoznanie główne” 

oraz „Rozpoznanie współistniejące 1” „Rozpoznanie współistniejące 2”. Rozpoznanie  główne 

jest obowiązkowe.

Oprogramowanie serwerowe:

1) obsłużenie wyjątku DataSynchronizationException przy synchronizacji po powrocie 

do ONLINE.
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RFC – wstępne zlecenia

1) RFC 25/2022/SWDPRM - Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP.

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

1) RFC 20/2020/SWDPRM - Optymalizacja nawigacji w Module ZRM Mobilny;

2) RFC 25/2022/SWDPRM (etap 1) - Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP (ZRM);

3) RFC 25/2022/SWDPRM (etap 2) - Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP (LZRM);

4) RFC 16/2022/SWDPRM - Przeniesienie OR PZŁ SWD PRM w Krakowie do lokalizacji 

docelowej.
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.08.2022 do 31.08.2022 odnotowano 1 incydent serwisowy mający wpływ 
na działanie systemu SWD PRM. 

Incydent serwisowy z dnia 04.08.2022 r. 

Problem wystąpił w dniu 04 sierpnia 2022 r. od godziny 09:35 do godziny 09:54, po awarii sieci.

Po wznowieniu działania sieci na bazie danych pozostają otwarte kursory ze sterownika jdbc. Jest to 
wynik błędu w sterowniku JDBC, który występuje w wersji oprogramowania Oracle eksploatowanego, 
jako silnik bazy danych w SWD PRM. Opis błędu znajduje się w odpowiednich dokumentach 
producenta bazy danych. Błąd nie wpływa na pracę systemu w przypadku stabilnej pracy. W przypadku 
awarii sieci na bazie danych pozostają otwarte kursory z przerwanych sesji. Próba podłączenia serwerów 
aplikacyjnych do bazy powoduje otwarcie kolejnych kursorów które w wyniku przekroczenia 
dopuszczalnej liczby powodują wystąpienie problemów w komunikacji serwerów aplikacyjnych z bazą 
danych - serwery aplikacyjne nie mogą uruchomić aplikacji. W tym przypadku ograniczeniem jest 
zakodowana maksymalna wartość aktywnych blokad pamięci podręcznej biblioteki bazy danych 
powiązanej z jednym zapytaniem SQL.

Najlepszym i najszybszym rozwiązaniem problemów pozostałych po przerwanych, w wyniku awarii 
np. sieci, sesjach jest restart bazy danych. Usuwanie sesji skryptami będzie nieefektywne. Naprawienie 
błędu w sterowniku JDBC Oracle spowoduje zmniejszenie liczby otwartych kursorów dla tego 
konkretnego zapytania, co może pozwolić na uruchomienie  większej liczby  serwerów aplikacyjnych 
po awarii sieci. Jednak bez restartu bazy danych po takiej awarii pozostaną na bazie poprzerywane sesje. 

Dostawca oprogramowania bazy danych nie wskazuje na występowanie błędu w wersji 
oprogramowania bazy danych która jest zainstalowana na serwerze produkcyjnym i dla tej wersji nie 
ma poprawki do błędu.
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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 sierpnia 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. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu 
Administratora (53.10), Modułu Dyspozytora (53.10) – poprawki do zgłoszeń 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 (53.10);
 Modułu Dyspozytora (53.10).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszeń użytkowników z Helpdeska.

W wersji 53.10 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

 poprawione otwieranie formatki ZRM;

Moduł Dyspozytor:

 dodano dodatkowe logowanie mające na celu wyjaśnienie błędu przy ponownym wystąpieniu 
problemu z wylogowanie z konsoli;

 dodanie ikon do przycisków odpowiadających za zmianę wielkości tekstu w oknie algorytmów 
medycznych;

 poprawiony zapis dodatkowego opisu przy dołączaniu służb pomocniczych;
 dostosowanie wielkości ikon w kolumnie Typ na liście zdarzeń.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Dyspozytora i Module Administratora.

Udostępnione wersje Modułów SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia zostały 
zweryfikowane przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.
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3. Zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich monitorów typu B dla stanowisk pracy 
dyspozytorów medycznych wysyłających, głównego dyspozytora medycznego oraz stanowisk 
wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień, dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do 
obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na 
terenie województwa, zrealizowaliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich sprzętu przeznaczonego 
dla pracowników dyspozytorni medycznych – monitorów typ B model Philips Brilliance 32:9 
SuperWide curved LCD display typ 499P9H.

Dostawy sprzętu zostały realizowane przez firmę WASKO S.A. z Gliwic, wyłonioną jako wykonawca 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład Zamówień 
Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Realizacja przedmiotu umowy umożliwiła wyposażenie wszystkich stanowisk dyspozytorów 
medycznych wysyłających, głównych dyspozytorów medycznych oraz wojewódzkich koordynatorów 
ratownictwa medycznego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju w monitory 
panoramiczne.

4. Ogłosiliśmy postępowanie na “Rozbudowę i modernizację infrastruktury działającej na 
potrzeby systemu SWD PRM”

W dniu 4 sierpnia 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
działającej na potrzeby systemu SWD PRM”.

Numer postępowania ZP/7/VII/2022.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz konfiguracja nowych dysków twardych 
w obecnie posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach na potrzeby rozbudowy i modernizacji 
posiadanej infrastruktury w Podstawowym Ośrodku Krajowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym SWD 
PRM.

5. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu 
Administratora (53.11), Modułu Dyspozytora (53.11), Moduł Analityka (53.11), Moduł ZRM 
Mobilny i MS (53.12)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym 
SWD PRM następujące wersje aplikacji:

 Moduł Administratora (53.11);
 Moduł Dyspozytora (53.11);
 Moduł Analityka (53.11);
 Moduł ZRM Mobilny (53.12);
 Moduł ZRM Stacjonarny (53.12);
 Oprogramowanie serwerowe (53.11).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszeń użytkowników z Helpdeska.
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W wersji 53.11 i 53.12 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

 zmiana kontrolki wyświetlającej datę w formatce Pojazd;

Moduł Dyspozytor:

 dodanie poprawki umożliwiającej wylogowanie z konsoli DGT na skutek wygaśnięcia sesji 
przy zalogowaniu do innego Modułu;

 zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“.

Moduł Analityka:

 zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“.

Moduł ZRM:

 dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD – przekaz ustny 
w dokumentach tożsamości;

 zmiana opisu pól “Przedstawiciel ustawowy – dane matki” na “Przedstawiciel ustawowy“;
 aktywowanie zablokowanych pól w sekcji “Osoba do kontaktu“;
 poprawa kolejności wyświetlania oceny skali bólu i opisu w podglądzie i wydruku KMCR.

Oprogramowanie serwerowe:

 dodanie poprawki do walidacji identyfikatora pacjenta gdy wybrano BD – przekaz ustny 
w dokumentach tożsamości;

 dodanie dodatkowego logowania z informacją o akcji wylogowania z konsoli DGT;
 zmiana zapytania pobierającego zduplikowane zgłoszenia;
 integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR za pomocą 

udostępnionego webservice’u Aplikacja Lotnisko. Zaimplementowanie mechanizmu 
automatycznej aktualizacji słownika.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module Administratora, Modułu Analityka, Modułu 
Dyspozytora i Modułu ZRM.

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

6. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

W dniach 10-11 sierpnia 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 22 dyspozytorów 
medycznych z Szczecińskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

 Jakub Czarski – KCMRM;
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 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 Robert Helminiak, członek załogi HEMS – 
dyrektor regionalny regionu zachodniego 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.

7. Rozpoczęliśmy rekrutację kandydatów do pracy na stanowiska: starszy instruktor i młodszy 
instruktor w KCMRM

Rozpoczęliśmy rekrutacje kandydatów do pracy na stanowiskach:

 Starszy instruktor,
 Młodszy instruktor,

w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Do głównych obowiązków należeć będzie:

 prowadzenie kursów uprawniających do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora 
medycznego,

 prowadzenie kursów uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego,
 prowadzenie kursów doskonalących dla dyspozytorów medycznych,
 opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
 na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 

medycznego,
 przygotowywanie materiałów do kursów,
 opracowywanie analiz wyników kursów,
 udział w spotkaniach dotyczących realizacji kursów.

8. Podpisaliśmy umowę w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM (postępowanie nr ZP/6/VI/2022) – dostawa czytników kodów QR oraz EAN

W dniu 22 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy z firmą INFOMEX sp. z o.o. z Żywca umowę w postępowaniu 
nr ZP/6/VI/2022 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi 
SWD PRM – czytniki kodów QR oraz EAN.

Podpisana umowa dotyczy dostawy 212 sztuk czytników kodów model QD2430.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 92 830,56 złotych.



22

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Ww. sprzęt będzie 
dostarczany do siedzib poszczególnych urzędów wojewódzkich.

9. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W dniach 24-25 sierpnia 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 20 dyspozytorów 
medycznych z Gorzowskiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

 Jakub Czarski – KCMRM;
 Jakub Wakuluk – trener KCMRM.

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 Robert Hełminiak, członek załogi HEMS – 
dyrektor regionalny regionu zachodniego 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.

10. Podpisaliśmy umowę w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM (postępowanie nr ZP/2/VI/2022) – dostawa komputerów typ B

W dniu 25 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy z firmą MBA System Sp. z o.o. z Warszawy umowę 
w postępowaniu nr ZP/2/VI/2022 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi SWD PRM – komputery typu B dla stanowisk administratorów 
wojewódzkich SWD PRM oraz dla administratorów dysponentów zespołów ratownictwa medycznego 
typu „Lider”.

Podpisana umowa dotyczy dostawy 40 sztuk komputerów model Lenovo ThinkPad L14 Gen2 oraz 17 
sztuk komputerów model Lenovo ThinkPad T14 G2.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 346 273,29 złotych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Ww. sprzęt będzie 
dostarczany do siedzib poszczególnych urzędów wojewódzkich.
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11. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 16/06/2022 – 
Możliwość wysyłania komunikatów SWD PRM na konkretne rejony operacyjne

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 16/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji funkcjonalności komunikatów w SWD PRM 
poprzez dodanie możliwości wysyłania komunikatów do wybranych rejonów operacyjnych.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje 
realizację powyższej funkcjonalności z zastrzeżeniem wykorzystywania poniżej opisanej 
funkcjonalności jedynie w zakresie informowania o pracach i incydentach w infrastrukturze SWD PRM 
i PZŁ SWD PRM lub innych systemów wpływających na działanie powyższych. Informacje jakie 
użytkownik proponuje przesyłać za pośrednictwem komunikatów powinny być przekazywane za 
pomocą komunikatora, jaki KCMRM planuje wdrożyć w przyszłości w ramach rozwoju systemu.

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez dodanie w Module Administratora SWD PRM 
możliwości wyboru stanowisk na które będą wysyłane komunikaty z uwzględnieniem:

 województwa;
 podmiotu;
 rejonu operacyjnego;
 dyspozytorni medycznej.

Możliwość tworzenia komunikatów nadal pozostanie w gestii Administratora Centralnego.

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

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy 
użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

12. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 20/06/2022 – 
Dodanie nowego raportu – wykaz zmian wprowadzonych przez użytkownika

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 20/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji funkcjonalności komunikatów w SWD PRM 
poprzez stworzenie raportu umożliwiającego wylistowanie danych zmienionych przez administratora, 
analityka lub innych użytkowników w SWD PRM.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje 
realizację powyższej funkcjonalności. KCMRM proponuje realizację powyższej modyfikacji poprzez 
implementację opisywanego raportu w zakresie dwóch obszarów:

1. zmiany dokonywane przez danego użytkownika;

2. zmiany dokonywane w danym obszarze systemu.
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Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

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

13. Podpisaliśmy umowę w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 
PRM (postępowanie nr ZP/4/VI/2022) – moduły GPS dla ZRM

W dniu 30 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy, z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, umowę w postępowaniu 
nr ZP/4/VI/2022 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 dostawy modułów GPS Teltonika FMC640 w liczbie 810 sztuk z opcją 
zakupu dodatkowych 148 sztuk dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 697 577,28 złotych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami 
określonymi w umowie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

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 
w Module Mapowym SWD PRM. Dane te są dodatkowo wykorzystywane m. in. na potrzeby algorytmu 
podpowiadania ZRM podczas dysponowania przez dyspozytora ZRM do zdarzenia.

14. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 23/07/2022 – 
Dodanie możliwości odpinania okien

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 23/07/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji możliwości 
odpinania okien w Module Dyspozytora

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ.

W ramach rozbudowy SWD PRM do tzw. wersji SWD 2.0 zaplanowano modyfikację funkcjonalności 
Modułu Dyspozytora, która umożliwia odpięcie formatki zdarzenia od okna głównego. 

Z uwagi na zbliżający się termin wdrożenia produkcyjnego SWD 2.0, zespół KCMRM wydaje 
negatywną rekomendację co do realizacji opisywanej modyfikacji.

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