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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 1304 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 76 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 4078 (średnio: 3.13 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 01.09.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.7 Modułu NFZ w wersji 55.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.7 
na środowisku PROD2.

2. 01.09.2022 Instalacja Modułu Administratora i Dyspozytora w wersji 55.8 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 55.8 na środowisku SZK.

3. 05.09.2022
Prace prowadzone na środowisku PROD2:

Optymalizacja Bazy Danych - Etap 1 cd. - zapisanie logów z tabeli P1CO do plików.

4.
06.09.2022 

– 
07.09.2022

Prace prowadzone na środowisku PROD2:

Optymalizacja Bazy Danych - Etap 2 - czyszczenie logów z tabeli P1CO.

5. 08.09.2022 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 55.9 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.9 na środowisku SZK.

6. 15.09.2022 Instalacja Modułu Administratora, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 55.9 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.9 na środowisku PROD2.

7. 15.09.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.50 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.50 na środowisku TEST.

8. 20.09.2022 Instalacja Modułu Planisty w wersji 55.9 na środowisku SZK.

9. 22.09.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS i Planisty 
w wersji 55.51 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.51 na środowisku 
TEST.

10. 27.09.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS w wersji 
55.52 i Modułu Planisty w wersji 55.51 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 
55.52 na środowisku SZK.

11. 28.09.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.6 na środowisku TEST.

12. 28.09.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 55.53 na środowisku SZK.

13. 30.09.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 55.54 Modułu 
NFZ w wersji 55.6 na środowisku SZK.

14. 30.09.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 55.52 Modułu 
Dyspozytora w wersji 55.53 Modułu Planisty w wersji 55.51 Modułu NFZ w wersji 
55.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.52 na środowisku PROD2.
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Prace prowadzone na środowisku PROD2 :
1. Rozszerzenie kolumny p1zd.opis (schemat MEDIQUS).
2. Zmiana triggera trigger_karta_mcr_wersja_after_insert (schemat 

SWDPRM_OPERATIONAL).

Skopiowanie danych z tabeli P1CO do P1ZD (schemat MEDIQUS).
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 55.5

Moduł NFZ:

1) implementacja Modułu NFZ.

Wersja 55.6

Moduł NFZ:

1) poprawiono usuwanie procedury ICD9 w MNFZ po jej usunięciu w MANL i ponownej 

synchronizacji KZW/MKCR;

2) poprawiono obsługę wysyłania rachunków przez pośredniczący serwer mailowy w OST112;

3) poprawiono mechanizm zapamiętywania układu kolumn w oknie "Rozliczenia świadczeń";

4) poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla ICD9 "V100";

5) poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla pacjenta UE;

6) poprawiono generowanie komunikatu SWIAD po wczytaniu aneksu do umowy. Aktualizacja 

ceny zgodnie z najnowszym aneksem;

7) poprawiono komunikat błędu komunikacji mailowej przy próbie wysyłki do Portalu 

Świadczeniodawcy w przypadku niepełnej konfiguracji;

8) na oknie "Rozliczanie Świadczeń" dodano kolumnę z kodem ICD10.

Wersja 55.7

Moduł Administratora:

1) modyfikacja dotycząca wyświetlania tabel;

2) implementacja zmian pod kątem Modułu NFZ:

a) dodanie w konfiguracji jednostki pola „Kod świadczeniodawcy (NFZ)”,

b) dodanie w konfiguracji jednostki pola „Integracja z Modułem NFZ”,

c) dodanie w konfiguracji jednostki pola „Integracja z Modułem Apteka”.

Moduł Analityka:

1) implementacja zmian pod kątem Modułu NFZ:

a) dodanie w zakładce „Zamknięte dokumenty” kolumny i filtra „Status NFZ”,

b) dodanie w zakładce „Zamknięte dokumenty” kolumny i filtra „Opis błędu NFZ”,

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

Modułu NFZ".
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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:

a) 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 55.7:

1) obsłużenie wyjątku DataSynchronizationException przy synchronizacji po powrocie do 
ONLINE.

Wersja 55.8

Moduł Administratora:

1) modyfikacja wyświetlania danych na formatce ZRM.

Moduł Dyspozytora:

1) zmiana wielkości pól ze statusami w sekcji filtrów, tak by ich długość odpowiadała długości 
nazwy statusu.

Oprogramowanie serwerowe 55.8:

1) ograniczenie liczby pobieranych wierszy z bazy w jednym zapytaniu przy usuwaniu notyfikacji.

Wersja 55.9

Moduł Administratora:

1) zmiana przy zapisie województwa w formatce miejsc stacjonowania;

2) modyfikacja kontrolki wyświetlającej rodzaje ZRM na formatce ZRM.

Moduł Dyspozytora:

1) wyświetlanie formatki KMCR w oknie głównym dyspozytora.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) modyfikacja zapisu sekcji dane do kontaktu.

Oprogramowanie serwerowe 55.9:

1) zmiana mechanizmu usuwania użytkowników z grup.

Wersja 55.50

Moduł Administratora:

1) implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego na formatce użytkownika;

2) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

3) dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;

4) usunięcie słownika sterowników radiowych;

5) zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT.

Moduł Analityka:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”.

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

2) implementacja RFC 20/2020 – „Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD 

PRM”;

3) zmiana działania formatki Osoba do kontaktu.

Oprogramowanie serwerowe 55.50:

1) implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego;

2) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

3) implementacja RFC 20/2020 – „Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD 

PRM”;

4) usunięcie słownika sterowników radiowych;

5) zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;

6) zmiana wyświetlania ról w historii KZW;

7) zmiana w pobieraniu słownika dróg;
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8) dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;

9) zmiana sposobu pobierania informacji o błędach SIM.

Wersja 55.51

Moduł Administratora:

1) dodanie telefonów podwykonawców na liście telefonów z zakładki ZRM;

2) zmiana w wyświetlaniu pola nazwa w formatce radiotelefon;

3) modyfikacja działania okienek dialogowych, które mogą zawiesić aplikację;

4) dodanie pola "Usunięto" dla słowników EWP;

5) walidacja kodu PIN pod względem wpisywanych znaków na formatce konfiguracji podpisu 

elektronicznego.

Moduł Analityka:

1) modyfikacja zapisu słowników EWP w KMCR;

2) dodanie sortowania słowników EWP.

Moduł Dyspozytora:

1) wyświetlanie nazwy niezintegrowanych ZRM'ów;

2) zmiana warunków zapisu w tabeli „stanowisko_dyspozytorskie_historia” dla stanowisk 

WKRM;

3) modyfikacja wczytywania zgłoszenia podczas otwierania formatki.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) modyfikacja działania mechanizmu sprawdzania aktywności serwerów;

2) ponowna synchronizacja dokumentacji po wykryciu braków;

3) dodanie sortowania słowników EWP.

Moduł Planisty:

1) dodanie modyfikacji umożliwiającej logowanie do Modułu Planisty.

Oprogramowanie serwerowe 55.51:

1) dodanie pola "Usunięto" dla słowników EWP;

2) zmiana sposobu odczytywania błędów P1 dla ZM. Odejście od tabeli P1CO;

3) zmiana w zapisie słownika adresów.
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Wersja 55.52

Moduł Administratora:

1) implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego na formatce użytkownika;

2) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

3) dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;

4) usunięcie słownika sterowników radiowych;

5) zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;

6) dodanie telefonów podwykonawców na liście telefonów z zakładki ZRM;

7) zmiana w wyświetlaniu pola nazwa w formatce radiotelefon;

8) modyfikacja działania okienek dialogowych, które mogą zawiesić aplikację;

9) dodanie pola "Usunięto" dla słowników EWP;

10) walidacja kodu PIN pod względem wpisywanych znaków na formatce konfiguracji podpisu 

elektronicznego;

11) modyfikacja wczytywania danych na formatce Szczegóły użytkownika.

Moduł Analityka:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

2) dodanie sortowania słowników EWP.

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

2) wyświetlanie nazwy niezintegrowanych ZRM'ów;

3) zmiana warunków zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla stanowisk WKRM;

4) modyfikacja wczytywania zgłoszenia podczas otwierania formatki. Modyfikacja w ramach 

zgłoszenia KCMRM#2263875, KCMRM#2263901.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

2) implementacja RFC 20/2020 – „Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD 

PRM”;

3) zmiana działania formatki Osoba do kontaktu;

4) modyfikacja działania mechanizmu sprawdzania aktywności serwerów;

5) ponowna synchronizacja dokumentacji po wykryciu braków;

6) dodanie sortowania słowników EWP.
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Oprogramowanie serwerowe 55.52:

1) implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego;

2) implementacja RFC 25/2020 (etap 1) – „Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP”;

3) implementacja RFC 20/2020 – „Uruchamianie AutoMapy automatycznie z aplikacji SWD 

PRM”;

4) usunięcie słownika sterowników radiowych;

5) zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;

6) zmiana wyświetlania ról w historii KZW;

7) zmiana w pobieraniu słownika dróg;

8) zmiana w zapisie słownika adresów;

9) dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;

10) zmiana sposobu pobierania informacji o błędach SIM;

11) zmiana sposobu odczytywania błędów P1 dla ZM. Odejście od tabeli P1CO;

12) modyfikacja procesu logowania do aplikacji dyspozytora;

13) modyfikacja zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla ról WKRM oraz 

pozostałych.

Wersja 53.53

Moduł Dyspozytora:

1) wyświetlanie listy niezintegrowanych ZRM gdy zadysponowano jeden ZRM zintegrowany.

Wersja 55.54

Moduł Analityka:

1) modyfikacja wczytywania danych z KMCR w zakresie pola zalecenia.

Moduł Dyspozytora:

1) modyfikacja wyświetlania niezintegrowanych ZRM na liście zgłoszeń;

2) zabezpieczenie przed wyjątkiem "Not on FX thread".

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) Poszerzenie okna z listą ostatnich zdarzeń.
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RFC – wstępne zlecenia

brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

brak

Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.09.2022 do 30.09.2022 nie odnotowano incydentów serwisowych mający wpływ 
na działanie systemu SWD PRM. 
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Pozostałe zadania

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

W okresie od 1 do 30 września 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 22/06/2022 – Sekcja 
V KMCR

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 22/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na modyfikacji działania sekcji 
V KMCR.

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

Zaimplementowane obecnie walidacje działają zgodnie z założeniami. Poszczególne sekcje KMCR:

1) I. WYWIAD;

2) II. BADANIE;

3) III. ROZPOZNANIE;

4) IV. POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM;

5) V. DANE PACJENTA I PRZEKAZANIE PACJENTA;

powinny być wypełnione zgodnie z kolejnością podczas badania pacjenta. Zablokowanie możliwości 
opuszczenia sekcji zawierającej dane pacjenta podyktowana została koniecznością ograniczenia 
możliwości generowania dużej ilości błędów i nieprawidłowości w danych osobowych pacjentów, co 
skutkowało przekazywaniem nieprawidłowych danych do systemu SIM (P1). Dodatkowo należy mieć 
na uwadze, że wypełnianie dokumentacji medycznej jest czynnością, która nigdy nie powinna 
skutkować opóźnieniem w udzieleniu medycznych czynności ratunkowych i w opinii zespołu KCMRM 
obecnie zaimplementowane w SWD PRM rozwiązanie nie powoduje żadnego utrudnienia w tym 
zakresie.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.
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3. Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD PRM w ramach tzw. rozbudowy SWD PRM 
do wersji 2.0

W dniu 1 września 2022 r. w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wdrożyliśmy Moduł NFZ SWD 2.0. Tzw. 
rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to zadanie, które jest realizowane na podstawie umowy pn.:  
“Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD 2.0 poprzedzone było pracami dostosowującymi obecnie 
funkcjonujące Modułu do współpracy z Modułem NFZ. Kluczowym było również wdrożenie 
produkcyjne Modułu Administratora SWD 2.0.

Moduł NFZ w ramach zaprojektowanych funkcjonalności umożliwia m. in.:

 wstępną kontrolę danych oraz walidacji poprawności danych,
 import danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia świadczeń do bazy Modułu NFZ,
 przeglądanie sprawozdanych świadczeń,
 wysyłanie zbiorczych komunikatów z OW NFZ,
 odbiór zbiorczych komunikatów z OW NFZ,
 podgląd i zapisywanie komunikatów z OW NFZ,
 obsługę umów z OW NFZ,
 generowanie rachunków/faktur.

W związku z wdrożeniem produkcyjnym Modułu NFZ, konieczne było dostosowanie niektórych 
Modułów SWD PRM celem prawidłowego działania całości systemu. W ramach wdrożenia 
produkcyjnego udostępniono zmodyfikowane wersje:

 Modułu Administratora,
 Modułu Analityka,
 Modułu ZRM.

Wdrożenie produkcyjne Modułu NFZ jest kolejnym etapem tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 
Wcześniejsze wdrożenie produkcyjne rozbudowanego Modułu Administratora  otworzyło drogę do 
wdrożenia kolejnych modułów: Modułu NFZ i Moduł Koordynatora jak również kolejnych 
rozbudowanych modułów: Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM.

4. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 17/06/2022 – 
Dodanie nowego raportu – wykaz zmian wprowadzonych przez użytkownika

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 17/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności informowania dyspozytora 
o przekroczeniu czasu przyjmowania zgłoszenia w kodzie pilności 1.
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Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje 
realizację powyższej funkcjonalności.

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez zwiększenie wielkości pola z czasomierzem 
oraz dodanie funkcjonalności zmiany koloru licznika w formatce zdarzenia na kolor żółty 20 sekund 
przed upłynięciem przepisowego czasu przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 
sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień 
o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności.

Zaimplementowana zostanie również funkcjonalność zmiany koloru licznika w formatce zdarzenia na 
kolor czerwony po upłynięciu przepisowego czasu przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 
Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych 
i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie 
pilności. W przypadku dyspozytorów wysyłających proponujemy modyfikację funkcjonalności poprzez 
implementację mechanizmu „pulsowania” na liście zdarzeń, tych zdarzeń które otrzymały 1 kod pilności 
i nie zostały przydzielone do obsługi w przepisowym czasie (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 
sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień 
o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) – formatka wyróżniona na liście zdarzeń kolorem 
żółtym, w przypadku 1 kodu pilności, będzie pulsowała zmieniając swój kolor między żółtym i 
czerwonym. Dla zdarzeń w 2 kodzie pilności funkcjonalność pozostaje w niezmienionej formie – 
zdarzenia zostaną podkreślone żółtym kolorem, wydłużony zostanie jedynie czas po którym 
podświetlone zostaje zdarzenie z 30 sec na 180sec.

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

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

5. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 14/06/2022 – 
Powiadomienie o upływie ważnych terminów dla kierowcy/kierownika ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 14/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności powiadomienie o upływie ważnych 
terminów dla kierowcy/kierownika ZRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzonej analizie wydał pozytywną rekomendację co do realizacji 
powyższej inicjatywy z zastrzeżeniem poniższych informacji:

1. Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną 
rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych 
do uzyskiwania i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM 
i opisywana modyfikacja będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.

2. Powiadomienie o dacie ważności polisy OC pracownika na umowie cywilnoprawnej – negatywna 
opinia KCMRM co do realizacji tej części. Weryfikacja ważności polisy OC to zadanie leżące 
w obowiązkach odpowiedniej komórki organizacyjnej danego dysponenta.
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3. Powiadomienie o dacie ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych na 
podstawie informacji wprowadzonych w Module Administratora – pozytywna rekomendacja 
KCMRM.

Proponujemy realizację poprzez zaimplementowanie poniższej opisanego mechanizmu.

Na 30 dniu przed terminem upływu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 
członka ZRM zatrudnionego w oparciu o umowę cywilnoprawną, każdorazowe logowanie do systemu 
na rolę kierowcy, ratownika medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza systemu – kierowcy powinno być 
notyfikowane komunikatem „W dniu (…) upływa termin ważności uprawnień do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych. Pilnie dostarcz stosowne dokumenty do właściwej komórki 
organizacyjnej dysponenta ZRM”.

4. Powiadomienie o upłynięciu terminu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych na podstawie informacji wprowadzonych w Module Administratora – 
pozytywna rekomendacja KCMRM.

Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego aktualizacji w systemie SWD PRM każdorazowe 
logowanie do systemu na rolę kierowcy, ratownika medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza systemu – 
kierowcy powinno być notyfikowane komunikatem: „Nie posiadasz aktualnych uprawnień do 
prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – zweryfikuj stan faktyczny i skontaktuj się z właściwą 
komórką organizacyjną dysponenta ZRM, aby ustalić możliwość podjęcia dyżuru”.

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

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

6. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 13/06/2022 – 
Integracja z CEPIK

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 13/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych 
o pojazdach uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM będących w ewidencji SWD PRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną rekomendację 
co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania 
i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja 
będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.

Do czasu uzyskania podstawy prawnej do realizacji opisywanej modyfikacji, informujemy, że dane 
dotyczące ważności badań technicznych pojazdów oraz ważności polisy OC są już umieszczone 
w Module Administratora i ich uzupełnianie leży w gestii użytkownika z rolą „administrator 
dysponenta”. Dysponent jest odpowiedzialny za posiadanie pojazdów z aktualnymi badaniami 
technicznymi oraz ważną polisą ubezpieczeniową, funkcjonalności zapisu tych parametrów dostępne 
w formatce „Pojazd” w Module Administratora mają za zadanie ułatwić dysponentowi zarządzanie tymi 
terminami. Dodatkowo już obecnie są dostępne funkcjonalności, które informują dysponenta 
o zbliżającym się końcu ważności badania technicznego pojazdu:
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W przypadku gdy data ta jest mniejsza od 31 dni od daty logowania administratora dysponenta, otrzyma 
on powiadomienie o zbliżającym się terminie badania technicznego pojazdu (raz dziennie). We 
wspomnianym wcześniej przypadku pojazd zostanie oznaczony na liście pojazdów kolorem żółtym lub 
kolorem czerwonym w przypadku gdy data następnego badania technicznego zostanie przekroczona.

Mając na uwadze powyższe KCMRM rekomenduje realizację powyższej inicjatywy po zmianach 
legislacyjnych nadających podstawę prawną do uzyskiwania i przetwarzania danych z CEPIK na 
potrzeby SWD PRM.

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

7. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 12/06/2022 – 
Automatyczna aktualizacja danych o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie 
dysponentów ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 12/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych 
o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną rekomendację 
co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania 
i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja 
będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

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

8. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 10/05/2022 – Analiza 
niedostępności GPS w ambulansie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 10/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa mazowieckiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikację funkcjonalności okna “Monitorowanie GPS”.

Zespół KCMRM pozytywnie rekomenduje przestawione propozycje nowych funkcjonalności 
w Module Analityka. Należy jednak wstrzymać się z ich realizacją do momentu wdrożenia tzw. trójpaku 
SWD PRM 2.0, w którym część rzeczy została już ujęta i będzie można je wykorzystać do realizacji 
przedstawionych propozycji.

W Module Analityka:

 Okno Monitorowanie GPS – należy dostosować do wskazanych nowych funkcjonalności oraz 
wykorzystać do filtrowania status GPS (online/offline) przewidziany w Modułe Dyspozytora 
2.0.
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 Okno Pojazdy – część funkcjonalności tj. status operacyjny pojazdu i zmiana „Nazwa pojazdu” 
na „Identyfikator pojazdu” została przewidziana w wersji Modułu Analityka 2.0, zaś pozostałe 
wskazane funkcjonalności wymagają dostosowania.

W Module Raportowym:

 dodanie nowego raportu predefiniowanego w katalogu „Raporty ZRM” np. „Raport 14 – 
Aktywność GPS w pojazdach” prezentujący szczegóły dotyczące aktywności odbiorników GPS 
zamontowanych w pojazdach zespołów ratownictwa medycznego. Raport pozwalałby 
zdiagnozować działanie danego urządzenia.

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

9. Ogłosiliśmy postępowanie na “Przedłużenie licencji na wsparcie posiadanego 
oprogramowania RDBMS”

W dniu 8 września 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. “Przedłużenie licencji na wsparcie 
posiadanego oprogramowania RDBMS”.

Numer postępowania ZP/1/IX/2022.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta na okres 12 miesięcy na posiadane 
oprogramowanie firmy Oracle. Produkty objęte przedmiotowym zamówieniem mają charakter 
powszechnie dostępnych na rynku (typu Commercial off-the-shelf – COTS).

Termin składania ofert 16.09.2022r.

10. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 18/06/2022 – 
integracja SWD PRM z bazą danych CWUB

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 18/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych 
o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM.

Zespół KCMRM pozytywnie opiniuje powyższą propozycję.

Dodanie funkcjonalności automatycznego uzupełniania danych osobowych pacjenta usprawni proces 
wypełniania dokumentacji medycznej oraz ograniczy ilość błędów związanych z niepoprawnymi 
danymi sprawozdawanymi do SIM (P1). Realizacja powyższej funkcjonalności wymagać będzie 
produkcyjnego uruchomienia Centralnego Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet oraz pozyskania 
warunków technicznych dla realizacji integracji od CeZ.

KCMRM zwróciło się do CeZ pismem z dnia 2 lutego 2022 roku znak: LPR.DKCM.07.136-1.2022 
z prośbą o przekazanie warunków technicznych realizacji ww. zagadnienia, następnie KCMRM 
przesłało kolejne pismo do CeZ w przedmiotowej sprawie w dniu 9 czerwca 2022 roku, znak: 
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LPR.DKCM.07.555-2.2022. Do dnia wydania rekomendacji CeZ nie odpowiedziało na żadne z ww. 
pism.

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

11. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 27/08/2022 – Nowy 
raport predefiniowany dot. średniego czasu oczekiwania na połączenie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 27/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na utworzeniu nowego 
predefiniowanego raportu, który powinien przedstawiać średni czasu oczekiwania na połączenie 
z dyspozytorni medycznej od momentu wpłynięcia połączenia na kolejkę do momentu odebrania 
połączenia przez dyspozytora medycznego.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia wydaje negatywną opinie z uwagi na fakt, że średni czas oczekiwania na odebranie 
połączenia już jest uwzględniony w 12 na 17 procedowanych raportach PZŁ SWD PRM, które 
niebawem zostaną udostępnione na produkcje.

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

12. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 28/08/2022 – 
Wielkość czcionki w KZW

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 28/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na zwiększeniu czcionki tekstu do 
co najmniej 20pkt w KZW na stronie pierwszej tj. adresu lub nazwy miejsca zdarzenia, oraz wywiadu 
medycznego oraz przede wszystkim zwiększenie czcionki tekstu nr telefonu wzywającego do co 
najmniej czcionki 28.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia pozytywnie ustosunkowuje się do zaproponowanych zmian, zastrzegając jednak, że 
są one już przewidziane w ramach realizacji RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM Optymalizacja Modułu 
ZRM etap II.

Powyższa modyfikacja zawiera m.in.:

 Wprowadzenie dynamicznego skalowania czcionki w Module ZRM zależnej od ustawionej 
rozdzielczości na danym urządzeniu. Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia tej funkcji 
w razie problemów z wydajnością sprzętową;



21

 Wprowadzenie czterostopniowego skalowania czcionki w Module ZRM na danym urządzeniu, 
niezależnego od dynamicznego skalowania. Dostępne do wyboru będą możliwości ręcznego 
skalowania czcionki wg. rozmiarów: Mała, Średnia (standardowa), Duża, Największa.

W związku z powyższym, Zespół KCMRM nie rekomenduje realizacji niniejszej inicjatywy.

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

13. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 29/08/2022 – 
Dysponowanie ZRM w K-1

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 
inicjatywę użytkownika numer 29/08/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 
użytkownika z SP ZOZ SPR Gdańsk.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na wdrożeniu mechanizmu 
sprawiającego, że przyjęcie zgłoszenia przez DMP w kodzie pilności 1 powinno oznaczać z automatu 
dysponowanie wyjazdu na sygnale.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 
analizy zgłoszenia negatywnie ustosunkowuje się do zaproponowanych zmian, ponieważ powyższa 
funkcjonalność została przewidziana do realizacji w ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora do tzw. 
wersji SWD 2.0.

Poniżej zapisy z Projektu Technicznego:

1.14 WF-07.14 KOD PILNOŚCI

1.14.1 OPIS WYMAGANIA

Kod pilności określa statusy wyjazdu wedle określonych wartości. Powiązanie kodu pilności ze 
znacznikiem sygnałów świetlnych i dźwiękowych w ekranie Zdarzenia. System powinien wiązać kod 
pilności wezwania z automatycznym zaznaczeniem pola „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” na 
poziomie Zdarzenia. Powyższe dotyczy także zmian w tym zakresie w KZW przekazanych już do 
zespołu ratownictwa medycznego.

1) Wybranie kodu pilności „1” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu uprzywilejowanego 
we wszystkich KZW dla Zdarzenia;

2) Wybranie kodu pilności „2” automatycznie ustawia sugestię wyjazdu pojazdu 
nieuprzywilejowanego;

3) Zmiana kodu pilności i automatyczne powiązanie lub nie z wyjazdem na sygnale na poziomie 
zdarzenia dotyczy zmian w tym zakresie w kartach zlecenia wyjazdu przekazanych już do zespołu 
ratownictwa medycznego;

4) Oznaczenie „wyjazd pojazdu uprzywilejowanego” ma być dostępne do edycji – jego zmiana nie 
będzie zmieniać wartości kodu pilności. Znacznik ma być również dostępny do edycji na poziomie 
każdego KZW z osobna – nadpisywany na żądanie (po potwierdzeniu przez użytkownika) przy zmianie 
z poziomu Zdarzenia.
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W związku z powyższym zespół KCMRM negatywnie opiniuje realizację powyższej inicjatywy.

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

14. Ogłosiliśmy postępowanie na “Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami na 
potrzeby rozbudowy infrastruktury KCMRM działającej na rzecz SWD PRM”

W dniu 19 września 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. “Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem 
i licencjami na potrzeby rozbudowy infrastruktury KCMRM działającej na rzecz SWD PRM”.

Nr postępowania: ZP/2/IX/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem i licencjami na potrzeby 
rozbudowy infrastruktury Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego działającej 
na rzecz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W związku 
z koniecznością rozbudowy posiadanej infrastruktury Zamawiający zamierza nabyć 3 serwery wraz 
z usługą montażu. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oraz zainstalowania urządzeń we 
wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w lokalizacji znajdującej się na terenie Miasta 
Stołecznego Warszawy przy ul. Maszewskiej. Wykonawca jest zobowiązany także do zapewnienia 
gwarancji i usługi serwisu gwarancyjnego producenta lub autoryzowanego serwisu producenta na okres 
36 miesięcy dla wszystkich 3 serwerów.

Termin składania ofert został wyznaczony na 17 października 2022 r.

15. Zakończyliśmy pierwszą turę szkoleń z zakresu obsługi nowego Modułu NFZ SWD PRM

W dniach 19-20 września 2022 r. w ramach realizacji zadania rozbudowy SWD do tzw. wersji SWD 
2.0, Wykonawca przeprowadził szkolenia użytkowników z zakresu funkcjonalności i obsługi nowego 
Modułu NFZ SWD PRM. Tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to zadanie, które jest realizowane 
na podstawie umowy pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania 
Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

W ramach pierwszej tury szkoleń, wiedzę z zakresu funkcjonalności i obsługi Modułu NFZ SWD PRM 
uzyskało 70 użytkowników z uprawnieniami Analityka Dysponenta z 16 województw.

W dniach 22-23 września zaplanowano drugą turę szkoleń dla pozostałych użytkowników 
z uprawnieniami Analityka Dysponenta.

Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD 2.0 było poprzedzone szkoleniami dla Analityków 
Dysponentów z województwa małopolskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego, w których 
przeprowadzany jest pilotaż wdrożenia Modułu NFZ SWD PRM.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności z obsługi 
nowego Modułu NFZ.

Moduł NFZ w ramach zaprojektowanych funkcjonalności umożliwia m. in.:

 wstępną kontrolę danych oraz walidacji poprawności danych,
 import danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia świadczeń do bazy Modułu NFZ,
 przeglądanie sprawozdanych świadczeń,
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 wysyłanie zbiorczych komunikatów z OW NFZ,
 odbiór zbiorczych komunikatów z OW NFZ,
 podgląd i zapisywanie komunikatów z OW NFZ,
 obsługę umów z OW NFZ,
 generowanie rachunków/faktur.

Szkolenia z obsługi Modułu NFZ, które były poprzedzone wdrożeniem produkcyjnym Modułu NFZ, są 
kolejnym elementem tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 Wcześniejsze wdrożenie produkcyjne 
rozbudowanego Modułu Administratora  otworzyło drogę do wdrożenia kolejnych modułów: Modułu 
NFZ i Moduł Koordynatora jak również kolejnych rozbudowanych modułów: Modułu Analityka, 
Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM.

16. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Podlaskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Białymstoku

W dniach 14-15 września 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 32 dyspozytorów 
medycznych z Białostockiej dyspozytorni medycznej.

Prowadzącymi zajęcia byli:

Tomasz Draczyński – KCMRM;

Grzegorz Rębacz – 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, przedstawiła Pani Anna Buczek, członek załogi HEMS – dyrektor 
regionalny regionu wschodniego 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.

17. Wdrożenie produkcyjne Modułu AVL SWD PRM

W związku z realizacją projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do wersji 2.0, w dniu 13 września uruchomiliśmy produkcyjne 
działanie nowego Modułu AVL (Automatic Vehicle Location) SWD PRM.

Moduł AVL umożliwia:

 geolokalizację pojazdów ZRM w czasie rzeczywistym;
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 zbieranie określonych parametrów i informacji takich jak: lokalizacja i prędkość pojazdu, 
zapłon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, stan paliwa oraz w przyszłości dane z szyny CAN, 
a następnie zapisanie ich w bazie danych;

 integrację z posiadanymi modułami GPS firmy Teltonika (m.in. FM3300, FM6300 oraz innymi 
wykorzystującymi Codec 8, 8E lub 16) i dzięki modułowej budowie umożliwia rozbudowę 
o obsługę modułów innych producentów;

 integrację z PZŁ SWD PRM w zakresie glokalizacji radiotelefonów nasobnych oraz 
przewoźnych wyposażonych w odbiornik GPS, wykorzystywanych przez zespoły ZRM 
z użyciem serwerów radiowych.

Utrzymanie Modułu AVL będzie leżało w gestii KCMRM, które pozostaje administratorem SWD PRM.

Na etapie przygotowywania do wdrożenia Modułu AVL, przeprowadzone zostały prace w obrębie 
infrastruktury bazy danych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM). W związku z zakończeniem projektu budowy nowego podsystemu AVL 
o zwiększonej funkcjonalności w zakresie urządzeń które obsługuje, została zbudowana dedykowana 
struktura bazodanowa nowego podsystemu AVL.

Dane ze starego podsystemu AVL zostały migrowane na nowy podsystem AVL w dedykowanej 
instancji bazy danych Oracle.

Jest to pierwsza produkcyjna instancja bazy danych która została zbudowana na nowych serwerach 
ODA a jednocześnie jest to pierwszy podsystem który w pełni wykorzystuje do komunikacji sieć SDN.

18. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu 
Administratora (55.52), Modułu Dyspozytora (55.53), Moduł Analityka (55.52), Moduł 
Planista (55.51), Moduł ZRM Mobilny i MS (55.52) oraz oprogramowania serwerowego 
(55.52)

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 (55.52);
 Moduł Dyspozytora (55.53);
 Moduł Analityka (55.52);
 Moduł ZRM Mobilny (55.52);
 Moduł ZRM Stacjonarny (55.52);
 Moduł Planista (55.51);
 Oprogramowanie serwerowe (55.52).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów, nowe funkcjonalności oraz modyfikację już 
istniejących, które są związane z realizacją:

 RFC 20/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja nawigacji w Module ZRM Mobilny

Celem projektu jest wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).
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Produktem zlecenia jest optymalizacja dotychczas zastosowanych rozwiązań w zakresie nawigacji 
używanej w Module ZRM Mobilny.

 RFC 25/2022/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa integracji SWD PRM z EWP

Celem projektu jest dostosowanie dokumentacji medycznej w SWD PRM na potrzeby rozbudowy 
integracji z EWP na skutek zmiany mechanizmu przekazywania danych po stronie CeZ z FTP

na REST API.

Produktem zlecenia jest dostosowanie sekcji „Testy antygenowe SARS-CoV-2” w dokumentacji 
medycznej w SWD PRM na potrzeby integracji z EWP oraz niezbędnych zmian w obszarze integracji 
SWD PRM z EWP poprzez REST API.

 Projektu technicznego Modułu ZRM – Rozbudowa Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Celem projektu jest wdrożenie rozbudowa funkcjonalności Modułu ZRM SWD PRM do wersji 2.0.

W wersjach 55.52 i 55.53 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł Administrator:

 implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego na formatce użytkownika;
 implementacja RFC 25/2020;
 dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;
 usunięcie słownika sterowników radiowych;
 zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;
 dodanie telefonów podwykonawców na liście telefonów z zakładki zrm;
 zmiana w wyświetlaniu pola nazwa w formatce radiotelefon;
 modyfikacja działania okienek dialogowych, które mogą zawiesić aplikację;
 dodanie pola “Usunięto” dla słowników EWP;
 walidacja kodu PIN pod względem wpisywanych znaków na formatce konfiguracji podpisu 

elektronicznego;
 modyfikacja wczytywania danych na formatce Szczegóły użytkownika;

Moduł Dyspozytor:

 implementacja RFC 25/2020;
 wyświetlanie listy niezintegrowanych ZRM gdy zadysponowano jeden ZRM zintegrowany;
 zmiana warunków zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla stanowisk WKRM;
 modyfikacja wczytywania zgłoszenia podczas otwierania formatki;

Moduł Analityka:

 implementacja RFC 25/2020;
 dodanie sortowania słowników EWP;

Moduł ZRM:

 implementacja RFC 25/2020;
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 implementacja RFC 20/2020;
 zmiana działania formatki Osoba do kontaktu;
 modyfikacja działania mechanizmu sprawdzania aktywności serwerów;
 ponowna synchronizacja dokumentacji po wykryciu braków;
 dodanie sortowania słowników EWP;

Moduł Planista:

 dodanie modyfikacji umożliwiającej logowanie do Modułu Planisty;

Oprogramowanie serwerowe:

 implementacja konfiguracji podpisu elektronicznego;
 implementacja RFC 25/2020;
 implementacja RFC 20/2020;
 usunięcie słownika sterowników radiowych;
 zmiana w synchronizacji radiotelefonów z CKT;
 zmiana wyświetlania ról w histori KZW;
 zmiana w pobieraniu słownika dróg;
 zmiana w zapisie słownika adresów;
 dodanie informacji o części V kodu resortowego na formatce ZRM;
 zmiana sposobu pobierania informacji o błędach SIM;
 zmiana sposobu odczytywania błędów P1 dla ZM. Odejście od tabeli P1CO;
 modyfikacja procesu logowania do aplikacji dyspozytora;
 modyfikacja zapisu w tabeli stanowisko_dyspozytorskie_historia dla ról WKRM oraz 

pozostałych.

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.

19. XX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM

W dniu 28 września 2022 roku odbyło się XX posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Głównymi tematami XX posiedzenia było:

 omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;
 omówienie przebiegu pilotażowego wdrożenia Modułu NFZ;
 omówienie uwag do dokumentu RFC 26/2022/KCMRM/SWDPRM Automatyczne 

uzupełniania czasu statusu “Wyjazd do zdarzenia”, “Na miejscu zdarzenia”, “Przekazanie 
pacjenta”, “Przewóz do szpitala”, “W szpitalu”, “Powrót do bazy”, “Gotowy w bazie”;

 XX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM odbyło się w formie wideokonferencji.

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM ustalono na 23 listopada 2022 r.
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20. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu NFZ (55.6)

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

Moduł NFZ (55.6)

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów.

W wersji 55.6 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł NFZ:

 poprawiono usuwanie procedury ICD9 w MNFZ po jej usunięciu w MANL i ponownej 
synchronizacji KZW/MKCR;

 poprawiono obsługę wysyłania rachunków przez pośredniczący serwer mailowy w OST112;
 poprawiono mechanizm zapamiętywania układu kolumn w oknie “Rozliczenia świadczeń”;
 poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla ICD9 “V100”;
 poprawiono generowanie komunikatu SWIAD dla pacjenta UE;
 poprawiono generowanie komunikatu SWIAD po wczytaniu aneksu do umowy. Aktualizacja 

ceny zgodnie z najnowszym aneksem;
 poprawiono komunikat błędu komunikacji mailowej przy próbie wysyłki do Portalu 

Świadczeniodawcy w przypadku niepełnej konfiguracji.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module NFZ.
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