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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 1387 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 188 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 4241 (średnio: 3.06 
wiadomości na zgłoszenie).



4



5

Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 02.11.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.3 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.3 na środowisku TEST.

2. 03.11.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.60 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.60 na środowisku SZK.

3. 07.11.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.4 na środowisku TEST.

4. 10.11.2022  Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.5 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.5 na środowisku TEST.

5. 14.11.2022 Instalacja Modułu Koordynatora w wersji 31.81 na środowisku TEST.

6. 15.11.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.60 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.60 na środowisku PROD2.

7. 15.11.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.6 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.6 na środowisku TEST.

8. 16.11.2022
Dokończenie prac z instalacji wersji 56.1 z dnia 15.11.2022 na środowisku PROD2 - 
wykonanie pkt 9 Serwera: „Utworzenie schematu P1, skopiowanie tabeli P1ZD 
do schematu P1”.

9. 16.11.2022 Instalacja Modułu Koordynatora w wersji 31.83 na środowisku TEST.

10. 18.11.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 55.61 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 55.61 na środowisku SZK.

11. 18.11.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.7 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.7 na środowisku TEST.

12. 18.11.2022 Instalacja Modułu Administratora w wersji 55.61 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 55.61 na środowisku PROD2.

13.
18.11.2022 

– 
19.11.2022

Prace związane z modyfikacją oprogramowania serwerowego 55.61 na środowisku 
PROD2.

14. 21.11.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora w wersji 56.8 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.8 na środowisku TEST.

15. 22.11.2022 Wykonanie kopii bazy danych środowiska SZK na potrzeby Wykonawcy - Gabos.
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16. 22.11.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.9, oprogramowania serwerowego w wersji 56.9 oraz instalacja Integratora NFZ 
na środowisku SZK.

17. 23.11.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 56.10 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 56.10 na środowisku SZK.

18. 23.11.2022-
02.12.2022

Rekonfiguracja kolumn tabel SWDPRM_OPERATIONA.KARTA_MCR, 
SWDPRM_OPERATIONA.KARTA_MCR_WERSJA na środowisku PROD2.

19. 24.11.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.7 na środowisku PROD2.

20. 24.11.2022 Instalacja Modułu Koordynatora w wersji 31.85 na środowisku SZK.

21. 25.11.2022
Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.11 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 56.11 oraz instalacja Migratora NFZ 
na środowisku na środowisku SZK.

22. 27.11.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.12 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.12 na środowisku SZK.

23. 28.11.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.13 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.13 na środowisku SZK.

24. 28.11.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.14 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.14 na środowisku SZK.
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 31.81

Moduł Koordynatora:

1) poprawiono wyświetlanie notyfikacji „Braki kadrowe”;

2) poprawiono wyświetlanie komunikatów w zależności od daty;

3) poprawiono wyświetlanie komunikatów w zależności od użytkownika;

4) poprawiono wywołanie połączenia telefonicznego ze służbami.

Wersja 31.83

Moduł Koordynatora:

1) implementacja RFC 08/2022 Etap II - Dostosowanie Modułu Koordynatora w zakresie 

wizualizacji nowego zakresu danych w dokumentacji medycznej;

2) usprawnienie funkcjonalności kopiowania danych z KZW oraz KMCR dla Upoważnionego 

Przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia;

3) usprawnienie funkcjonalności kopiowania danych z KZW oraz KMCR dla Analityka 

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Wersja 55.7

Moduł NFZ:

1) poprawiono wyświetlanie świadczeń w zakładce ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ;

2) poprawiono szybkość pierwszego otwarcia zakładki SZCZEGÓŁY ŚWIADCZEŃ 

oraz zakładki DANE PACJENTA;

3) dodano zabezpieczenie na wypadek wystąpienia takich samych „kodów komórki” w umowach 

z OW NFZ dla poszczególnych dysponentów;

4) zmieniono obsługę wysyłki do Portalu Świadczeniodawcy dla tych OW NFZ, których nazwa 

użytkownika do systemu pocztowego występuje w postaci bez końcówki „@nazwa_domeny”;

5) poprawiono synchronizację pacjenta UE z Modułu Analityka, adres zameldowania nie jest 

czyszczony po odebraniu danych z Modułu Analityka;

6) poprawiono generowanie komunikatu SWIAD, gdy „produkt” ma nie wybraną opcje: 

„świadczenie ratujące życie”;

7) poprawiono możliwość ustawienia opcji „brak danych” dla pacjenta UE, który ma niepełny 

adres zamieszkania.



8

Wersja 55.60

Moduł Administratora:

1) dodano możliwość dodania certyfikatu ZUS dla podpisu elektronicznego bez podania hasła;

2) modyfikacja polegająca na usunięciu wymagalności wyboru pojazdu z umowy OW NFZ dla 

wycofanych ZRM, w formatce ZRM;

3) modyfikacja polegająca na poprawie wyświetlania listy dysponentów;

4) modyfikacja polegająca na poprawie zakończenia daty doskonalenia zawodowego;

5) poprawa ładowania danych na formatce użytkownika;

6) zmiana kolejności wyświetlania okienek, okno główne -> formatka -> potwierdzenie 

o poprawnym zapisie;

7) poprawa oznaczania zmodyfikowanych pól w słownikach.

Moduł Analityka:

1) modyfikacja walidacji KMCR z uwzględnieniem czasu, od którego należy walidować pola 

COVID wprowadzone w RFC 25/2022;

2) modyfikacja polegająca na zmniejszeniu wykorzystania wolnej pamięci w aplikacji;

3) wyłączenie walidacji chronologii czasów na KZW/KMCR dla okresu zmiany czasu z letniego 

na zimowy - ostatnia niedziela października 2:00-3:00.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa scenariusza zmiany składu ZRM;

2) dodanie komunikatu przy dysponowaniu ZRM, w przypadku, gdy w składzie nie ma 

kierownika;

3) poprawa aktualizacji nazwy przycisku w trakcie przejścia Dyspozytora na przerwę lub 

w obsługę;

4) poprawa błędu polegającego na nieotwieraniu się okna rozmowy po wcześniejszym zamknięciu 

go klawiszem ESC;

5) wyłączenie walidacji chronologii czasów na KZW/KMCR dla okresu zmiany czasu z letniego 

na zimowy - ostatnia niedziela października 2:00-3:00.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) modyfikacja włączania i wyłączania Automapy, która mogła powodować zawieszenie aplikacji;

2) modyfikacja synchronizacji dokumentów przy tworzeniu karty KMCR;

3) poprawa wyświetlania okna z rozpoczęciem dyżuru;
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4) wyłączenie walidacji chronologii czasów na KZW/KMCR dla okresu zmiany czasu z letniego 

na zimowy - ostatnia niedziela października 2:00-3:00.

Oprogramowanie serwerowe 55.60:

1) modyfikacja polegająca na poprawie opóźnień zleceń podczas dysponowania;

2) modyfikacja mechanizmu synchronizacji do grup użytkowników AD;

3) modyfikacja zapisu certyfikatu ZUS bez hasła;

4) modyfikacja wyświetlania statusu SIM;

5) poprawa sposobu otwierania się formatki i zapisu składu;

6) dodanie komunikatu przy dysponowaniu ZRM, w przypadku, gdy w składzie nie ma 

kierownika;

7) wyświetlanie informacji o zbliżającym się terminie przeglądu technicznego tylko dla pojazdów 

ze statusem AKTYWNY;

8) utworzenie schematu P1, skopiowanie tabeli P1ZD do schematu P1, dodanie tabel P1DOK 

i P1PLIK do schematu P1;

9) poprawa błędu polegającego na zapisywaniu tej samej wartości czasu wezwania i czasu zlecenia 

na Karcie ZW podczas dysponowania;

10) wyłączenie walidacji chronologii czasów na KZW/KMCR dla okresu zmiany czasu z letniego 

na zimowy - ostatnia niedziela października 2:00-3:00;

11) rozszerzenie informacji przesyłanych do HEMS.

Wersja 55.61

Moduł Administratora:

1) modyfikacja umożliwiająca usuwanie wpisów historii doskonalenia zawodowego.

Oprogramowanie serwerowe 55.61:

1) modyfikacja umożliwiająca usuwanie wpisów historii doskonalenia zawodowego;

2) modyfikacja walidacji przy zapisie formatki ZRM;

3) modyfikacja budowania komunikatu wysyłki danych do HEMS.

Wersja 56.3

Moduł Administratora:

1) przywrócono możliwość zapisywania formatki użytkownika przy próbie zmiany hasła 

i modyfikacji uprawnień - numer zgłoszenia.
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Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono filtr przekazania do innej DM;

2) poprawiono zmianę statusu LZRM oraz wysyłanie danych do HEMS;

3) przywrócono widoczność sekcji prefixu i numeru telefonu;

4) przeniesiono kategorie CPR i podkategorię CPR do sekcji PLI CBD. Dodano dynamiczne 

odświeżanie sekcji z poziomu kontrolera 'Informacje o zdarzeniu' i poprawiono błąd z błędną 

inicjalizacją kategorii. Aby wyświetliła się kategoria CPR, trzeba wybrać powód wezwania;

5) poprawiono przychodzenie notyfikacji o zmianie danych miejsca zdarzenia. KZW w MDYS 

uaktualnia się o nowo wprowadzone dane;

6) naprawiono błąd, który powodował, że dyspozytor przyjmujący wyświetlał się na liście jako 

wysyłający;

7) poprawiono błąd związany z zamykaniem okna do logowania. Zamykanie okna podczas 

ładowania usług powodowało błąd NPE. Kontrolery nie były jeszcze załadowane a próbowano 

wywołać na nich metody cose().

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono wyświetlanie danych dotyczących miejsca zdarzenia w KZW w sekcji I Przyjęcie 

wezwanie.

Oprogramowanie serwerowe 56.3:

1) przywrócono możliwość zapisywania formatki użytkownika przy próbie zmiany hasła 

i modyfikacji uprawnień;

2) poprawiono wyświetlanie danych dotyczących miejsca zdarzenia w KZW w sekcji I Przyjęcie 

wezwanie;

3) poprawiono przychodzenie notyfikacji o zmianie danych miejsca zdarzenia. KZW w MDYS 

uaktualnia się o nowo wprowadzone dane.

Wersja 56.4

Moduł Administratora:

1) przywrócono możliwości zapisywania formatki użytkownika przy próbie zmiany hasła 

i modyfikacji uprawnień.
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Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd powodujący brak powiadomień oraz opisów błędnych świadczeń zwróconych 

z Modułu NFZ;

2) poprawiono błąd powodujący niewłaściwą prezentacje kodu błędu oraz błędnego źródła błędu 

dla świadczeń zwróconych z Modułu NFZ;

3) dodano tooltip z pełnym opisem błędu. Wszystkie wartości w kolumnach wypośrodkowano.

Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono błąd związany z przyciskami dotyczącymi określenia stanu osoby, której dotyczy 

wezwanie w sekcji "Wywiad medyczny". Teraz wszystkie odpowiedzi na pytania z tej sekcji 

zapisują się do pola tekstowego w sekcji "Informacje o zdarzeniu";

2) w Module Administratora zaimplementowano parametr systemowy dzięki któremu możemy 

ustalić jak często ma się odświeżać tabela ze szczegółami w Monitorze aktywności;

3) naprawiono błąd, gdzie po otrzymaniu komunikatu o próbie przekazania zdarzenia z innej DM 

i nie zatwierdzenia tego komunikatu pojawiała się błędna Notyfikacja, że przekazano zlecenie, 

a faktycznie nie zostało one przekazane ponieważ go nie odebrano. Teraz wyświetla się 

odpowiednia notyfikacja. Jeżeli dyspozytor odbierający zdarzenie nie zaakceptuje komunikatu 

to dyspozytor przekazujący zdarzenie, otrzyma notyfikację że go nie odebrano;

4) ujednolicono listę dostępnych ZRM widoczną z poziomu listy zdarzeń i formatki zdarzenia;

5) poprawiono wyświetlanie danych w KMCR w sekcji "Test na SARS COV-2"  zgodnie z danymi 

wprowadzonymi w MZRM;

6) zmieniono kolor suwaka LZRM na liście ZRM na biały zgodnie z szablonami zawartymi 

w projekcie technicznym;

7) poprawiono zapis przy braku danych - po zaznaczeniu ponaglenia tekst jest biały. Usunięto 

niebieski pasek;

8) zmieniono błędną notyfikację dźwiękową w Module Dyspozytora kiedy zespół ZRM wysyła 

prośbę o wskazanie docelowego miejsca transportu;

9) zmieniono funkcjonalność kodu pilności 1, jeśli wybierzemy pierwszy kod pilności 

i zadysponujemy zespół to nie możemy już odznaczyć checkboxa "wyjazd pojazdu 

uprzywilejowanego" w sekcji zadysponowany;

10) poprawiono problem skalowania. Tabela skaluje się do rozmiaru okna, w którym jest 

wyświetlana.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) ujednolicono kolorystykę zakładek. Wyrównano marginesy w zakładkach;

2) poprawiono wyświetlanie sekcji "Powód wezwania";

3) wprowadzono zmianę nazwy podsekcji w KZW z "Decyzja" na "Podjęcie decyzji";

4) poprawiono szablon wydruku KZW - zmieniono szerokości pól w sekcji Przyjęcie wezwania;

5) poprawiono stosowany typ czcionki w celu ujednolicenia widoku;

6) poprawiono wypełnianie czasów realizacji w wydruku, uzupełnione są prawidłowo;

7) poprawiono szablon wydruku i wypełnianie go danymi;

8) poprawiono wyświetlanie rodzaju wyjazdu z "Pojazd zwykły" na "Pojazd zwykły" w sekcji 

"Powód wezwania" w KZW;

9) poprawiono błąd dotyczący zamykania KZW oparty na rozbieżności między aplikacją, 

a serwerem;

10) poprawiono mapowanie wartości "Wiek" w  podglądzie wydruku KZW;

11) poprawiono wyświetlanie sekcji "Test na SARS CoV-2";

12) poprawiono wyświetlanie podsekcji Opis w sekcji "Badanie";

13) zmodyfikowano proces podpisywania i zamykania dokumentacji.

Oprogramowanie serwerowe 56.4:

1) poprawiono trigger na tabeli NFZ_METADATA w zakresie korekty błędnego źródła dla 

błędów NFZ i błędnego kodu błędu NFZ;

2) zmodyfikowano proces podpisywania i zamykania dokumentacji;

3) naprawiono błąd związany z przyciskami dotyczącymi określenia stanu osoby której dotyczy 

wezwanie w sekcji "Wywiad medyczny". Teraz wszystkie odpowiedzi na pytania z tej sekcji 

zapisują się do pola tekstowego w sekcji "Informacje o zdarzeniu";

4) w Module Administratora zaimplementowano parametr systemowy dzięki któremu możemy 

ustalić jak często ma się odświeżać tabela ze szczegółami w Monitorze aktywności;

5) poprawiono błąd dotyczący zamykania KZW oparty na rozbieżności między aplikacją 

a serwerem;

6) przywrócono możliwości zapisywania formatki użytkownika przy próbie zmiany hasła 

i modyfikacji uprawnień.
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Wersja 56.5

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd pozwalający na edycję pól w kartach KZW i KMCR w trybie podglądu;

2) poprawiono błąd polegający na braku automatycznego uzupełniania daty o separatory, 

otwierania okna z wyposażeniem pojazdu, po naciśnięciu przycisku enter z poziomu okna filtra 

na datę;

3) poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu starego odwzorowania karty KMCR z poziomu 

okna historii.

Moduł Dyspozytora:

4) naprawiono blokowanie "Zgłoszenia archiwalne". Okno "Zgłoszenia archiwalne" nie jest już 

w trybie "Zawsze na wierzchu". Po otworzeniu tego okna, możliwa jest teraz praca w innych 

obszarach;

5) naprawiono błąd, gdzie po wybraniu "Wyślij dane do HEMS" z formatki zdarzenia, okno 

wysyłania danych wyświetlało się z błędnym adresem;

6) poprawiono błąd poprzez dodanie listenera na przycisku typu combobox powodu wezwania, 

problem występował w momencie wprowadzeniu zmiany w dowolnej sekcji innej niż 

Informacje o zdarzeniu;

7) wyszarzono przycisk "Wyślij dane do HEMS" dla dyspozytora przyjmującego.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono wysokość sekcji Pacjent w celu wyświetlania całego tekstu .Ujednolicono kolor tła 

widoku Pacjent w KMCR;

2) prawidłowo wyświetlanie informacji o odwołaniu w sekcji "Podjęcie decyzji";

3) poprawiono komunikat o kwarantannie: widoczność ikon i informacji ostrzegającej;

4) dostosowano widok sekcji ponagleń do długości wysłanego tekstu;

5) poprawiono oznaczanie pól w KMCR: "hipotermia/porażenie prądem lub piorunem".

Oprogramowanie serwerowe 56.5:

1) poprawiono kolumny na bazie danych tak aby przyjmowały wartość null przy inicjalizacji 

KMCR. Usunięto z kodu automatyczne przypisywanie wartości false dla tych pól.
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Wersja 56.6

Moduł Administratora:

1) odblokowano pole "Odbiornik GPS" w module administratora w szczegółach pojazdu.

Moduł Analityka:

1) poprawa błędu polegającego na nakładaniu się i błędnym formatowaniu sekcji II i III w trybie 

edycji karty KZW.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie adresu, nazwiska odmawiającego, powodu 

przekazania do PRM.  Aktualnie po wybraniu checboxa (na FZ w sekcji "Informacje 

o zdarzeniu" z podsekcji "Przekierowany z") rozwija się sekcja dotycząca tego miejsca: adres, 

nazwisko odmawiającego, powód przekazania do PRM;

2) dodano wyświetlanie słownika szpitali po wciśnięciu przycisku "Wybierz szpital" w sekcji 

zadysponowany;

3) dodano funkcjonalność do przycisku "Anuluj". Powoduje on wyjście z formatki;

4) dodano komunikat i notyfikację o wysłaniu prośby wskazania docelowego miejsca transportu 

do WKRM przez dyspozytora medycznego;

5) poprawiono problem skalowania;

6) poprawiono odświeżanie listy zdarzeń - zdarzenie znika z listy zdarzeń dyspozytorni, z której 

zdarzenie zostało przekazane;

7) podczas awarii DM, dodano notyfikację informującą o tym fakcie DM zastępującą;

8) naprawiono błąd, który uniemożliwiał dysponowanie zespołu do zdarzenia z poziomu prawego 

przycisku myszy z listy ZRM;

9) dodano datę "Czas zakończenia zlecenia" w podglądzie KZW w Module Dyspozytora;

10) zmieniono checkbox na suwak w sekcji "Ponaglenia";

11) zablokowano możliwość dodania ponaglenia do obsłużonego zdarzenia;

12) naprawiono błąd, teraz po ukryciu LZRM na liście zespołów, dalej są one widoczne w oknie 

wysyłania danych do HEMS;

13) naprawiono błąd, który ograniczał wysłanie danych tylko do jednej załogi HEMS;

14) dodano notyfikacje, która informuje o wysłaniu danych do HEMS;

15) ukryto sekcję podmiot leczniczy dla dyspozytora medycznego przyjmującego;

16) naprawiono przycisk "Przydziel". Po wysłaniu danych do HEMS, pozwala on teraz na 

przydzielenie zespołu do zdarzenia;
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17) naprawiono wylogowanie w trybie offline.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodano blokowanie wyszarzania okna MS ZRM przy kilkukrotnym kliknięciu w "Menu";

2) wyeliminowano błąd konieczności przelogowania się w module ZRM.

Integrator NFZ:

1) poprawiono pobieranie opisów błędów NFZ w zakresie podziału opisów błędów na osobne 

wiersze;

2) poprawa błędu dotyczącego komunikatu błędu NFZ, mówiącego o nieprawidłowych czasach 

realizacji zlecenia, pomimo poprawnych czasów na karcie;

3) poprawa błędu dotyczącego występowania błędu NFZ dla procedury ICD9.

Oprogramowanie serwerowe 56.6:

1) dodano komunikat i notyfikację o wysłaniu prośby wskazania docelowego miejsca transportu 

do WKRM przez dyspozytora medycznego;

2) przy przekazywaniu danych do HEMS nie pojawia się żadna notyfikacja - czy dane zostały 

dostarczone czy nie;

3) poprawa pobierania opisów błędów NFZ w zakresie podziału opisów błędów na osobne 

wiersze.

Wersja 56.7

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd polegający na braku mapowania danych w karcie KMCR, np. sekcje: SARS-

CoV-2, skład zrm, czynności, leki, podsumowanie;

2) poprawiono błąd polegający na możliwości wpisywania w trybie podglądu wartości w pola 

karty KMCR, poprawa błędu polegającego na braku funkcjonowania przycisków: Edytuj 

KMCR, Zapisz KMCR, Zamknij i Odśwież;

3) poprawiono błąd polegający na braku wyszarzenia pól podczas przeglądania KMCR;

4) poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu pustych pól w słowniku Rodzaj dokumentu 

tożsamości;

5) poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu karty KZW w starym odwzorowaniu z poziomu 

okna historii KZW.
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Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono synchronizację formatki w obrębie jednej dyspozytorni. Zmiany wprowadzone na 

danej formatce przez innego dyspozytora są od razu widoczne na ekranie drugiego;

2) poprawiono wyświetlania ludzika w formatce zdarzenia, w całości mieści się w jednej 

kolumnie;

3) poprawiono odświeżanie tabeli ze szczegółami aktywności w związku z parametrem 

systemowym;

4) poprawiono okno "Zmiany statusu" wg uwag, wyśrodkowano dane w kolumnach, zmniejszono 

kolumnę na scroll;

5) naprawiono błędnie wyświetlający się "Kod SD" na pasku stanu, zmieniono wyświetlaną 

wartość z kodu dyspozytorni stanowiska dyspozytorskiego, na nazwę stanowiska 

dyspozytorskiego;

6) zablokowano możliwość zalogowania się do MDYS użytkownikom których maska zaczyna się 

od "WKRM-...", ponieważ mają oni swój własny moduł KOO;

7) w polu Formatka Szczegóły ZRM - Status odbiornika GPS zmieniono mechanizm wykrywania 

aktywności GPS pojazdu przypisanego do ZRM uwzględniająca różnice w strefach czasowych 

w nowych widokach AVL2;

8) poprawiono wyświetlanie się napisu o statusie zdarzenia anulowane, nie  nachodzi już na sekcje 

PLI CBD;

9) naprawiono błąd, który występował przy dysponowaniu zdarzenia z kodem pilności 1, a w ZRM 

był widoczny "Pojazd zwykły". Dostosowano rodzaj wyjazdu do kodu pilności;

10) naprawiono możliwość otwierania KMCR z poziomu MDYS;

11) dostosowano  aplikacje do rozdzielczości i skalowań zgodnie z wytycznymi;

12) naprawiono błąd, który powodował znikanie sekcji zadysponowany po zakończeniu zlecenia;

13) implementacja RFC 18/2020 etap II i III Zawężenie dostępu do KMCR i KZW dla 

dyspozytorów medycznych.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono wyświetlanie całej treści ponaglenia w komunikacie w ZRM;

2) poprawiono odbieranie ponagleń w ZRM;

3) poprawiono wyświetlanie treści nagłówka "Skład ZRM" w sekcji II Podjęcie decyzji w KZW;

4) wprowadzono prawidłowe wyświetlanie treści w polu "Kod dyspozytora medycznego 

odwołującego wyjazd ZRM" w wydruku ZRM

5) poprawiono wielkość czcionki w oknach składania podpisu.
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Oprogramowanie serwerowe 56.7:

1) poprawiono wyświetlanie treści nagłówka "Skład ZRM" w sekcji II Podjęcie decyzji w KZW;

2) zmieniono mechanizm wykrywania aktywności GPS pojazdu przypisanego do ZRM 

uwzględniająca różnice w strefach czasowych w nowych widokach AVL2;

3) poprawiono synchronizację formatki w obrębie jednej dyspozytorni. Zmiany wprowadzone na 

danej formatce przez innego dyspozytora są od razu widoczne na ekranie drugiego;

4) zablokowano możliwość zalogowania się do MDYS użytkownikom których maska zaczyna się 

od "WKRM-...", ponieważ mają oni swój własny moduł KOO.

Wersja 56.8

Moduł Analityka:

1) modyfikacja zamykania dokumentu KZW w zakresie podpisywania certyfikatem ZUS.

Moduł Dyspozytora:

1) modyfikacja funkcjonalności blokowania i odblokowywania w ramach implementacji RFC.

Oprogramowanie serwerowe 56.8:

1) modyfikacja funkcjonalności blokowania i odblokowywania w ramach implementacji RFC;

2) modyfikacja zamykania dokumentu KZW w zakresie podpisywania certyfikatem ZUS.

Wersja 56.9

Moduł Administratora:

1) implementacja parametrów systemowych- ponaglenie zamkniecie KZW, elektroniczna 

dokumentacja, automatyczne wylogowanie, czas potwierdzenia ponaglenia, monitor 

aktywności lista;

2) implementacja profili DM;

3) implementacja ograniczenia widoczności  listy zgłoszeń archiwalnych w zależności od roli 

w danej DM w zakresie zgłoszeń archiwalnych.

Moduł Analityka:

1) implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników);

2) implementacja modyfikacji zamkniętej KZW przez ANLW/ANLD;

3) implementacja modyfikacji zamkniętej KMCR przez ANLW/ANLD;
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4) implementacja zakładek: zdarzenia, powiadomienia, zamknięte dokumenty, niezamknięte 

dokumenty, monitorowanie GPS, pojazdy, SIM PRM;

5) implementacja raport niezamkniętych KZW;

6) implementacja modyfikacji niezamkniętej KZW przez ANLW;

7) przekazywanie zamkniętej KZW/KMCR przez ANLD do MS ZRM.

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników);

2) implementacja sekcji w formatce zdarzenia:

a) dostęp do nagrań,

b) miejsce zdarzenia,

c) informacje o zdarzeniu,

d) dane pacjenta,

e) ponaglenia,

f) zadysponowany + nowe wzory KZW i KMCR zgodnego z opisem w PT MZRM (bez 

załączników),

g) Implementacja sekcji w formatce zdarzenia;

3) implementacja monitora aktywności;

4) implementacja zgłoszeń archiwalnych w zakresie wyświetlania listy zgłoszeń archiwalnych;

5) implementacja profili DM;

6) implementacja RFC 18/2020 etap II i III Zawężenie dostępu do KMCR i KZW dla 

dyspozytorów medycznych.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) implementacja nowego wzoru KZW i KMCR (bez załączników);

2) implementacja ponagleń;

3) implementacja procesu obsługi odmowy przyjęcia pacjenta oraz wskazania docelowego miejsca 

transportu;

4) implementacja funkcjonalności podpisu certyfikatem ZUS;

5) implementacja EDM  (dokumentacja w HL7  CDA, podpisywanie certyfikatem ZUS, 

umieszczenie w Repozytorium EDM).

Integrator NFZ:

1) implementacja obsługi "nowej dokumentacji" medycznej.
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Wersja 56.10

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie możliwości potwierdzenia otwarcia obszaru dodawania dostępów do obszarów 

dysponowania po naciśnięciu klawisza „Enter”;

2) modyfikacja okna z informacją o nadaniu dostępu do obszarów dysponowania, gdy długość 

komunikatu powoduje schowanie okna;

3) dodanie ikony „informacja” w oknie dodawania obszarów dysponowania;

4) modyfikacja zatwierdzania odejmowania uprawnień do danego obszaru dysponowania;

5) dodanie możliwości zaznaczenia wszystkich stanowisk w oknie dodawania/usuwania dostępu 

do obszarów oraz w oknie przedłużenia dostępu do obszaru.

Oprogramowanie serwerowe 56.10:

1) poprawa działania mechanizmu kończenia dostępu danego obszaru dysponowania za pomocą 

parametru AUTO_CZAS_BLOCK_OD.

Wersja 56.11

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd obsługi filtra "Data następnego badania technicznego";

2) poprawiono błąd polegający na braku oznaczania modyfikowanych pól w podglądzie historii 

KZW;

3) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu pola „Wywiad medyczny” 

w podglądzie KZW;

4) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu pola „Oznaczenie dyspozytorni 

medycznej” w podglądzie KZW;

5) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu pola „Oznaczenie dyspozytorni 

medycznej” w podglądzie KMCR;

6) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu pola „Odstąpiono od 

medycznych czynności ratunkowych” w podglądzie KMCR;

7) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym wyświetlaniu pola „Współrzędne 

geograficzne” w odwzorowaniu KZW;

8) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym mapowaniu danych do pola „przekazano” 

w sekcji III w podglądzie KZW;

9) poprawiono błąd polegający na braku możliwości edycji listy leków w ramach edycji KMCR;
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10) poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym mapowaniu danych oraz braku edycji 

podsekcji „Wydano Kartę medycznych czynności ratunkowych” w KMCR.

Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono wyświetlanie oraz zapis powodu wezwania wraz z aktualizacją kodu pilności;

2) wyszarzono przycisk "Zobacz grafik";

3) naprawiono filtrowanie listy zdarzeń po wybraniu filtra "HEMS";

4) poprawiono widok formatki zdarzenia ze względu na wcześniej poucinane wyrazy, 

niepotrzebne kropki;

5) dodano „tooltip” w wyświetlanych filtrach po wejściu na statusy ZRM;

6) usunięto pionowe kreski z formatki zdarzenia zgodnie z widokiem makiety. Zmieniono 

rozmieszczenie pól w sekcji PLI CBD.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) wprowadzono poprawkę wyświetlania zamkniętych dokumentów w MS ZRM;

2) poprawiono wyświetlanie podmiotu odmawiającego wskazanego w KZW w MZRM w oknie 

Odmowy przyjęcia Pacjenta w MDYS;

3) wprowadzono możliwość „zoomowania” podglądu wydruku dokumentacji KZW/KMCR;

4) poprawiono mechanizm wprowadzania i walidacji wieku w KMCR przy pacjencie "NN" - 

możliwość przejścia do kolejnych sekcji bez konieczności wpisywania zer;

5) powiększono przyciski statusów w MZRM w widoku na tablecie;

6) poprawiono szablon wydruku KZW/KMCR w zakresie prezentowania członków zespołu ZRM;

7) poprawiono synchronizację danych MS ZRM-MM ZRM;

8) poprawiono wyświetlanie ilości leków i jednostki w podglądzie KMCR;

9) zablokowano sekcje/pola przy odmowie przyjęcia KZW dotyczą tylko i wyłącznie jednej karty;

10) poprawiono wyświetlanie treści powodu odstąpienia od MCR w podglądzie wydruku;

11) usunięto wartości "null, null" widoczne w podglądzie KMCR przy braku wypełnionego pola 

"Rodzaj i nr dokumentu tożsamości".

Migrator NFZ:

1) poprawa błędu polegającego na występowaniu znaku "?" w treści błędów walidacji wstępnej do 

MNFZ.
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Oprogramowanie serwerowe 56.11:

1) zmiana w encji KartaZwAnalitykEntity, dodanie lokalizacjaPozycjaGps;

2) poprawiono szablon wydruku KZW/KMCR w zakresie prezentowania członków zespołu ZRM.

Wersja 56.12

Moduł Dyspozytora:

1) ustawiono tryb pracy odbiornika GPS adekwatnie do jego  stanu. W statusie odbiornika GPS 

dodano parametr systemowy określający opóźnienie, z jakim przyjmowana jest ramka GPS, 

która ma wskazywać status Online;

2) dodano nieuwzględnianie wielkości liter podczas filtrowania po atrybutach dotyczących adresu 

w zgłoszeniach archiwalnych;

3) naprawiono błąd, który dawał możliwość normalnego zadysponowania ZRM'a (bez sygnałów) 

przy wybranym checkboxie "Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego";

4) naprawiono zapis informacji do pola tekstowego "Procedura ogólna - określenie stanu 

osoby..."  dla pól z sekcji "przekierowany z" na FZ;

5) naprawiono błąd "Wystąpił nieoczekiwany błąd aplikacji", który występował przy próbie 

anulowania zdarzenia;

6) wprowadzono mechanizm określający  status aktywności tabletu na podstawie wysyłania 

testowych notyfikacji sprawdzających dostępność kierownika ZRM obsługującego tablet;

7) RFC 18 - Odmieniono nazwę województw w oknie modalnym, które pojawia się 

w dyspozytorni do której został odblokowany dodatkowy obszar;

8) RFC 18 - Zawężono dostęp dla DMW i DMP widoczność przycisku "Historia dostępu do listy 

obszarów";

9) zrealizowano obsługę nowo dodanych LZRM na bazie ZRM po stronie dyspozytora. Dodano 

także obsługę filtrowania LZRM po obszarze dysponowania (dla czterech miejsc 

stacjonowania);

10) RFC 18-Zmieniono wyświetlanie listy obszarów w "Historia dostępu do listy obszarów" 

w sposób chronologiczny. Na górze listy najnowszy wpis a na dole najstarszy. System 

wyświetla dane z okresu ostatnich 24 godzin.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono walidację sekcji w KMCR dla pacjenta z Ukrainy (wymagalność uzupełnienia 

nr PESEL lub rodzaju i nr dok. tożsamości lub identyfikatora pacjenta lub wybrania typu 

pacjenta);
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2) odświeżanie statusu podpisu w ZRM po poprawnym przekazaniu dokumentów do podpisu.

Oprogramowanie serwerowe 56.12:

1) wprowadzono nowy parametr do DB, umożliwiający zmianę wartości dopuszczalnego 

opóźnienia ramki odbiornika GPS z AVL2_STAN. W przypadku braku parametru ustalono 

wartość domyślną na 360 sekund;

2) odświeżanie statusu podpisu w ZRM po poprawnym przekazaniu dokumentów do podpisu;

3) wprowadzono mechanizm określający status aktywności tabletu na podstawie wysyłania 

testowych notyfikacji sprawdzających dostępność kierownika ZRM obsługującego tablet;

4) dodano nieuwzględnianie wielkości liter podczas filtrowania po atrybutach dotyczących adresu 

w zgłoszeniach archiwalnych.

Wersja 56.13

Moduł Dyspozytora:

1) implementacja wskazania docelowego miejsca transportu pacjenta – DMW;

2) implementacja wskazania docelowego miejsca transportu pacjenta - lista podmiotów 

leczniczych: czas dotarcia;

3) implementacja wskazania docelowego miejsca transportu pacjenta - lista innych podmiotów 

leczniczych;

4) implementacja wskazania docelowego miejsca transportu pacjenta - wybór podmiotu 

leczniczego;

5) implementacja notyfikacji o odmowie przyjęcia pacjenta do wskazanego podmiotu leczniczego;

6) implementacja notyfikacji o wskazaniu przez WKRM docelowego miejsca transportu pacjenta.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) implementacja okna głównego trybu sesyjnego – zamknięte dokumenty;

2) implementacja podpisania dokumentacji certyfikatem ZUS przez Kierownika ZRM – bez kodu 

PIN;

3) implementacja powrotu do edycji dokumentu po rozpoczęciu procedury podpisywania;

4) implementacja zakładki „Dokumenty do podpisu”;

5) implementacja podpisania dokumentacji certyfikatem ZUS przez Kierownika ZRM z poziomu 

zakładki „Lista dokumentów oczekujących na podpis”;

6) implementacja podpisania wszystkich dokumentów oczekujących na podpis certyfikatem ZUS 

przez Kierownika ZRM z poziomu zakładki „Lista dokumentów oczekujących na podpis”;
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7) implementacja ponownego podpisania dokumentacji certyfikatem ZUS przez Kierownika ZRM 

z poziomu zakładki „Lista dokumentów do ponownego podpisu”;

8) implementacja notyfikacji dotycząca wskazania docelowego miejsca transportu pacjenta;

9) implementacja auto uzupełnienia miejsca docelowego transportu w KZW.

Oprogramowanie serwerowe 56.13:

1) modyfikacja zapytań pobierających listę dokumentów oczekujących na podpis / do ponownego 

podpisu w ZRM;

2) obliczanie czasu dotarcia ZMR'ów do podmiotów leczniczych;

3) wysłanie notyfikacji o wskazanie docelowego miejsca transportu;

4) wysłanie notyfikacji do ZRM o wskazaniu docelowego miejsca transportu.

Wersja 56.14

Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono filtrowanie ZRM;

2) dostosowano formatkę historii zgłoszenia do aktualnego wyglądu formatki zgłoszenia.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) wskazanie miejsca docelowego transportu w przypadku odmowy;

2) poprawiono działanie przycisku "sprawdź" w KMCR;

3) modyfikacja procesu zamykania dokumentacji po zakończeniu dokumentu.
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 19/2022/SWDPRM – Instalacja, konfiguracja oraz integracja z PZŁ SWD PRM urządzeń 
radiowych w ramach etapu III budowy makiety radiowej PZŁ SWD PRM; 

RFC 31/2022/SWDPRM – Utworzenie repozytorium EDM oraz udostępnianie dokumentacji 
medycznej. 

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

brak
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.11.2022 do 30.11.2022 r. odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ 

na działanie systemu SWD PRM. 

Incydent Serwisowy z dnia 18 listopada 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 18 listopada 2022 r. od godziny 14:26 do godziny 15:19. Incydent 
rozpoczął się w trakcie trwania okna serwisowego od godziny 13:00 do godziny 15:00. W trakcie 
trwania incydentu, występowały problemy z zalogowaniem się do Modułu ZRM Mobilnego, ZRM MS 
oraz Dyspozytora.

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

KCMRM# 2267126 GABOS: Błąd uwierzytelnienia użytkownika;

KCMRM# 2267127 GABOS: Brak możliwości zalogowania się do aplikacji;

KCMRM# 2267133 GABOS: Brak możliwości zalogowania w  systemie;

KCMRM# 2267134 GABOS: błąd ZRM mobilne; 

KCMRM# 2267135 GABOS: Nie działa autoryzacja użytkownika w module ZRM;

KCMRM# 2267138 GABOS: nie można się zalogować;

KCMRM# 2267145 GABOS: Problem z rozpoczęciem sesji;

KCMRM# 2267146 GABOS: Brak możliwości zalogowania się do aplikacji; 

KCMRM# 2267147 GABOS: Nie udało się poprawnie przeprowadzić uwierzytelnienia użytkownika.

O godzinie 14:26 na komunikatorze Webex inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował 
o pojawiających się problemach z zalogowaniem do Modułów ZRM, ZRM MS oraz Dyspozytora. 
Również o godzinie 14:26 inżynier wsparcia Gabos Software przyjął zgłoszenie w systemie Helpdesk 
informujące, że na niektórych stanowiskach jest zgłaszany problem z zalogowaniem się do aplikacji 
ZRM Mobilnej oraz ZRM MS. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały działania 
polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. 

Analiza przeprowadzona przez programistów wykazała, że wcześniejsza modyfikacja w zakresie 
usuwania wpisów w historii doskonalenia zawodowego spowodowała zapętlenie wykonywania metody 
podczas pobierania użytkownika z bazy danych. Problem dotyczył tylko użytkowników posiadających 
wpisy w historii doskonalenia zawodowego. Użytkownik jest pobierany z bazy przy logowaniu 
i zapętlenie na tym etapie uniemożliwiło zalogowanie do aplikacji.

Około godziny 14:40 po wykryciu fragmentu kodu, w którym wystąpiło zapętlenie, programiści Gabos 
niezwłocznie opracowali obejście problemu, które w trybie natychmiastowym zostało wdrożone na 
środowisku produkcyjnym, co umożliwiło prawidłowe zalogowanie użytkowników do aplikacji.
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O godzinie 15:06 rozpoczęto wdrożenie oprogramowania serwerowego zawierającego modyfikację 
umożliwiającą logowanie się do aplikacji użytkowników posiadających wpisy w historii doskonalenia 
zawodowego. O godzinie 15:15 zakończono instalację oprogramowania serwerowego i poproszono 
inżynierów wsparcia CT SWD PRM o weryfikację działania systemu.

O godzinie 15:19 inżynier wsparcia CT SWD PRM poinformował na komunikatorze Webex, że 
użytkownicy potwierdzają prawidłowe działanie wszystkich modułów.
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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 listopada 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. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych ze Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

W dniach 9-10 listopada 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych 
ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

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

Prowadzącymi zajęcia byli:

 Tomasz Draczyński – KCMRM;
 Dawid Lach – 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 Paweł Kubicki, członek załogi HEMS – 
Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach.

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.

3. Ogłosiliśmy postępowanie pn. “Zakup usługi serwisu wsparcia pogwarancyjnego dla 
posiadanej platformy sprzętowej (HSM) na potrzeby SWD PRM”

W dniu 15 listopada 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie pn. “Zakup usługi serwisu wsparcia 
pogwarancyjnego dla posiadanej platformy sprzętowej (HSM) na potrzeby SWD PRM”.

Numer postępowania: ZP/6/XI/2022.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi serwisu pogwarancyjnego producenta na obecnie posiadane 
przez Zamawiającego Urządzenia pracujące na potrzeby infrastruktury PKI Systemu Wspomagania 
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Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Usługa wsparcia musi być realizowana przez 
okres 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2023 r.

Termin składania ofert został wyznaczony na 23 listopada 2022, godz. 12:30.

4. Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe pn. “Świadczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”

W dniu 17 listopada 2022 r. ogłosiliśmy zapytanie ofertowe pn. “Świadczenie usługi dostępu do 
Internetu na potrzeby Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego”.

Numer zapytania ofertowego: 3391/ZP/2022.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi redundantnego dostępu do Internetu o przepustowości 
minimum 1000Mbps/1000Mbps dla Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 
Okres obowiązywania świadczenia usługi przewidziany został na 36 miesięcy. Usługa realizowana 
będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 25 listopada 2022 r., do godziny 14:00.

5. Ogłosiliśmy postępowanie pn. “Rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe na 
stacje dostępowe SWD PRM oraz stacje robocze LPR o funkcjonalność EDR, wraz 
z Rozszerzeniem posiadanego przez Zmawiającego pakietu wsparcia”

W dniu 21 listopada 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. “Rozszerzenie licencji na oprogramowanie 
antywirusowe na stacje dostępowe SWD PRM oraz stacje robocze LPR o funkcjonalność EDR, wraz 
z Rozszerzeniem posiadanego przez Zmawiającego pakietu wsparcia”

Numer postępowania: ZP/1/XI/2022

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie 3600 szt. licencji na oprogramowanie antywirusowe na 
stacje dostępowe SWD PRM o funkcjonalność EDR, wraz z rozszerzeniem posiadanego przez 
Zamawiającego wsparcia producenta. Komponenty, o które rozszerzana jest licencja, muszą być 
możliwe do implementacji w modelu „On Premise” – w ramach infrastruktury Zamawiającego. Nie jest 
dopuszczalne zaoferowanie rozwiązania wymagającego do ciągłości pracy połączenia z siecią Internet 
lub posiadającego konsolę zarządzającą w chmurze publicznej niezbędną do poprawnego działania. 
System Zamawiającego działa w wyizolowanym środowisku (sieć OST112 oraz prywatnym APN), 
a stacje końcowe nie maja dostępu sieci do Internet. Realizacja mechanizmów aktualizacji czy Sandbox 
możliwa jest wyłącznie przez rozwiązania proxy.

Termin składania ofert: 30 listopada 2022, godz. 12:30.
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6. Ogłosiliśmy postępowanie pn. „Zakup urządzeń wykorzystywanych w celu zarządzania 
Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”

W dniu 21 listopada 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. „Zakup urządzeń wykorzystywanych w celu 
zarządzania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

Numer postępowania: ZP/6/X/2022.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń wraz z wymaganym oprogramowaniem oraz gwarancją 
producenta i serwisem gwarancyjnym producenta lub autoryzowanego serwisu producenta,

niezbędnych do pracy kadry technicznej utrzymującej SWD PRM.

Termin składania ofert: 29.11.2022 r.

7. XXI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 listopada 2022 r.

W dniu 23 listopada 2022 roku odbyło się XXI posiedzenie Rady ds. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, która jest organem doradczym Krajowego 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM).

Głównymi tematami XXI posiedzenia było:

 omówienie etapu realizacji RFC oraz przebiegu wdrożenia SWD PRM 2.0;
 SWD PRM w 2023 roku.

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

Termin kolejnego posiedzenia Rady ds. SWD PRM zostanie ustalony w trybie obiegowym.

8. Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym SWD PRM nową wersję Modułu NFZ (55.7)

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 (55.7).

Nowa wersja zawiera poprawki do zgłoszonych błędów.

W wersji 55.7 wprowadzono następujące zmiany:

Moduł NFZ:

 poprawiono wyświetlanie świadczeń w zakładce ROZLICZENIA ŚWIADCZEŃ;
 poprawiono szybkość pierwszego otwarcia zakładki SZCZEGÓŁY ŚWIADCZEŃ oraz 

zakładki DANE PACJENTA;
 dodano zabezpieczenie na wypadek wystąpienia takich samych „kodów komórki” w umowach 

z OW NFZ dla poszczególnych dysponentów;
 zmieniono obsługę wysyłki do Portalu Świadczeniodawcy dla tych OW NFZ, których nazwa 

użytkownika do systemu pocztowego występuje w postaci bez końcówki „@nazwa_domeny”;



30

 poprawiono synchronizację pacjenta UE z Modułu Analityka, adres zameldowania nie jest 
czyszczony po odebraniu danych z Modułu Analityka;

 poprawiono generowanie komunikatu SWIAD, gdy „produkt” ma nie wybraną opcje: 
„świadczenie ratujące życie”;

 poprawiono możliwość ustawienia opcji „brak danych” dla pacjenta UE, który ma niepełny 
adres zamieszkania.

Zmiany są widoczne dla użytkownika w Module NFZ

Udostępniona wersja Modułu SWD PRM na etapie przygotowania do wdrożenia została zweryfikowana 
przez Zespół ds. Rozwoju SWD PRM KCMRM.

9. Ogłosiliśmy postępowanie pn. „Zakup systemu analizy przepływów na potrzeby 
infrastruktury informatycznej SWD PRM”

W dniu 24 listopada 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. „Zakup systemu analizy przepływów na 
potrzeby infrastruktury informatycznej SWD PRM”.

Numer postępowania: ZP/10/XI/2022

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch następujących zadań:

Zadanie nr 1 – zakup oprogramowania systemu analizy bezpieczeństwa przepływów (Security Flow):

 system przewidziany jest do wykrywania ataków, zagrożeń i anomalii z wykorzystaniem 
danych statystycznych pobieranych z urządzeń sieciowych. System działa w oparciu 
o heurystykę, a nie sygnaturowe wykrywanie nadużyć;

 system posiada możliwość pobrania i analizy informacji sieciowych raportowanych 
z wykorzystaniem protokołu NetFlow (RFC 3954);

 rozwiązanie zostanie objęte gwarancją i wsparciem technicznym na oprogramowanie przez 
okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 2 – zakup subskrypcji licencji Wildfire dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń 
NGFW PA-3220.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2022 r.

10. Ogłosiliśmy postępowanie pn. “Zakup systemu NAC na potrzeby infrastruktury 
informatycznej SWD PRM”

W dniu 24 listopada 2022 r. ogłosiliśmy postępowanie pn. “Zakup systemu NAC na potrzeby 
infrastruktury informatycznej SWD PRM”.

Numer ogłoszenia: ZP/5/XI/2022.

Przedmiotem zamówienia jest zakup rozwiązania typu Network Access Control umożliwiającego 
uwierzytelnienie oraz autoryzację urządzeń w sieci LAN, a także uwierzytelnienie i autoryzację 
administratorów urządzeń Zamawiającego. Rozwiązanie w trybie wysokiej dostępności składa się z 2 
wirtualnych systemów obsługujących 2200 sesji uwierzytelniających urządzenia końcowe 
Zamawiającego oraz 2 systemów dla uwierzytelniania administratorów.
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Rozwiązanie powinno być objęte gwarancją i wsparciem technicznym producenta lub autoryzowanego 
serwisu producenta na przez okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2022 r.

11. Zakończył się I etap warsztatów szkoleniowych dla dyspozytorów medycznych 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

W dniach 16-17 listopada 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 69 dyspozytorów 
medycznych z dyspozytorni medycznych w Warszawie, Siedlcach i Radomiu.

Prowadzącymi zajęcia byli:

 Tomasz Draczyński – KCMRM;
 Dawid Lach – 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.

12. Zakończyły się warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie

W dniach 24-25 listopada 2022 r. zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 41 dyspozytorów 
medycznych z dyspozytorni medycznej w Lublinie.

Prowadzącym zajęcia był Tomasz Draczyński – KCMRM.

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