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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 2552 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 286 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 7750 (średnio: 3.04 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1.
23.11.2022 

– 
02.12.2022

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

2.
05.12.2022 

– 
06.12.2022

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

3. 06.12.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.15 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.15 na środowisku SZK

4.
06.12.2022 

– 
08.12.2022

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

5. 08.12.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.15 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.15 na środowisku TEST

6.
08.12.2022 

– 
09.12.2022

Rekonfiguracja kolumn tabel SWDPRM_OPERATIONA.KARTA_MCR, 
SWDPRM_OPERATIONA.KARTA_MCR_WERSJA. Restart bazy danych 
na środowisku PROD2

7.
09.12.2022 

– 
13.12.2022

Rekonfiguracja kolumn tabeli SWDPRM_OPERATIONA.KARTA_MCR_WERSJA 
na środowisku PROD2

8.
10.12.2022 

– 
11.12.2022

Instalacja Modułu Administratora w wersji 55.61, Analityka, Dyspozytora, ZRM 
i ZRM MS w wersji 55.60 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.61 
na środowisku SZK

9. 13.12.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.16 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.16 na środowisku TEST

10. 14.12.2022 Instalacja Modułu Koordynatora w wersji 31.90 na środowisku TEST

11. 15.12.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.8 na środowisku TEST

12. 15.12.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.8 na środowisku SZK

13. 15.12.2022 Instalacja Modułu NFZ w wersji 55.8 na środowisku PROD2

14. 19.12.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
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55.62 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.62 na środowisku SZK

15. 20.12.2022
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.17 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.17 Modułu Koordynatora 
w wersji 31.93 na środowisku SZK

16. 21.12.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
55.62 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 55.62 na środowisku PROD2

17. 22.12.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.18 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.18 na środowisku SZK

18. 23.12.2022 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 
56.19 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.19 na środowisku SZK

19. 23.12.2022 Instalacja Modułu ZRM i ZRM MS w wersji 56.20 na środowisku SZK

20. 28.12.2022 Wdrożenie skryptów bazodanowych od wersji 56.0 do 56.21 na środowisku PROD2

21. 28.12.2022

Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora w wersji 56.19,  ZRM 
i ZRM MS w wersji 56.20 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.21, Modułu 
Koordynatora w wersji 31.93 oraz Integratora NFZ w wersji 56.19 na środowisku 
PROD2

22. 27.12.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.23 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.23 na środowisku SZK

23.
28.12.2022 

– 
29.12.2022

Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.23 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.23 na środowisku PROD2

24. 29.12.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.24 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.24 na środowisku SZK

25. 30.12.2022 Instalacja Modułu Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.24 
oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.24 na środowisku PROD2

26. 30.12.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora, ZRM i ZRM MS w wersji 56.25 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 56.25 na środowisku SZK

27. 31.12.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 56.26 oraz oprogramowania serwerowego 
w wersji 56.26 na środowisku SZK

28. 31.12.2022 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 56.26 Modułu ZRM i ZRM MS w wersji 
56.25 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 56.26 na środowisku PROD2
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 31.90

Moduł Koordynatora:

1) usprawnienie wyświetlania informacji o miejscu przetransportowania w KZW i KMCR;

2) usprawnienie wyświetlania odwzorowania graficznego KZW:

a) dodanie marginesów,

b) dodanie kierunków geograficznych.

Wersja 31.93

Moduł Koordynatora:

1) usprawnienie funkcjonalności notyfikacji Braki kadrowe;

2) usprawnienie wyświetlania liczby osób przeglądających formatkę Szczegóły zdarzenia;

3) usprawnienie wyświetlania Historii trasy pojazdów na Mapie;

4) usprawnienie wyświetlania komunikatów;

5) modyfikacja przycisku „Wybierz szpital” w szczegółach zdarzenia na nieaktywny;

6) implementacja funkcjonalności „Historia dostępu” w szczegółach zdarzenia;

7) modyfikacja wyświetlania odwzorowania aplikacyjnego KMCR:

a) usprawnienie wyświetlania sekcji II Pacjent - Kraj wystawienia dokumentu,

b) usprawnienie wyświetlania sekcji IV Rozpoznanie - Kod ICD10,

c) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Czynności – Inne,

d) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Zastosowane leki 

i wyroby medyczne (nazwa, dawka, droga podania),

e) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Oświadczenie pacjenta,

f) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Odstąpienie 

od medycznych czynności ratunkowych,

g) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem – Zgon,

h) usprawnienie wyświetlania sekcji VI Podsumowanie - Skład ZRM – Kierownik,

i) usprawnienie wyświetlania sekcji VI Podsumowanie - Wydano kartę medycznych 

czynności ratunkowych;

8) modyfikacja wyświetlania odwzorowania graficznego KMCR:

a) dodanie marginesów,

b) usprawnienie wyświetlania sekcji II Pacjent - Kraj wystawienia dokumentu,
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c) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Czynności – Inne,

d) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Zastosowane leki 

i wyroby medyczne (nazwa, dawka, droga podania),

e) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Oświadczenie pacjenta,

f) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem - Odstąpienie od 

medycznych czynności ratunkowych,

g) usprawnienie wyświetlania sekcji V Postępowanie z pacjentem – Zgon,

h) usprawnienie wyświetlania sekcji VI Podsumowanie - Wydano kartę medycznych 

czynności ratunkowych.

Wersja 55.8

Moduł NFZ:

1) poprawiono mechanizm wczytywania umów na wypadek wystąpienia takich samych „kodów 

komórki” w umowach z OW NFZ dla poszczególnych dysponentów ZRM;

2) poprawiono rozłączanie aplikacji przy ręcznym usuwaniu produktu kontraktowego 

ze świadczenia;

3) poprawiono automatyczne zaznaczanie opcji: „świadczenie ratujące życie”, przy ręcznym 

dodawaniu produktu.

Wersja 55.60

Moduł Analityka:

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

sekcji testów na COVID-19 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;
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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;

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

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

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 55.62

Moduł Administratora:

1) zmiana źródła danych adresowych na słownik Adruni na formatkach Miejsca stacjonowania 

i Dysponenta;

2) dodanie klas wymaganych do poprawnego działania aplikacji w wersji 55.X z serwerem 

w wersji 56.Y.

Moduł Analityka:

1) dodanie klas wymaganych do poprawnego działania aplikacji w wersji 55.X z serwerem 
w wersji 56.Y.
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Moduł Dyspozytora:

1) dodanie klas wymaganych do poprawnego działania aplikacji w wersji 55.X z serwerem 
w wersji 56.Y.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodanie klas wymaganych do poprawnego działania aplikacji w wersji 55.X z serwerem 
w wersji 56.Y.

Oprogramowanie serwerowe 55.62:

1) dodanie klas wymaganych do poprawnego działania aplikacji w wersji 55.X z serwerem 
w wersji 56.Y.

Wersja 56.15

Moduł Analityka:

1) naprawiono błąd polegający na dobraniu odcienia szarości czcionki komponentów 

odwzorowania aplikacyjnego KCZ, aby tekst był widoczny;

2) naprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu w całości wywiadu medycznego 

w odwzorowaniu aplikacyjnym KZW;

3) naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego komunikatu w czasie logowania 

przy braku podania loginu i hasła;

4) naprawiono błąd polegający na wyświetlaniu komunikatu o liczbie ZM nieprzekazanych do 

SIM;

5) naprawiono błąd polegający na niewłaściwej kolejności menu Czynności;

6) naprawiono błąd polegający na niewłaściwym położeniu przycisków;

7) naprawiono błąd polegający na niewłaściwej kolejności pozycji menu kontekstowego.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono działanie przycisków odpowiednio do statusu KZW (zamknięte/niezamknięte);

2) dostosowano działanie przycisków do statusu KMCR (zamknięte/niezamknięte);

3) w sekcji miejsce zdarzenia, naprawiono błędy związane z wybieraniem dróg: dodano 

uzupełnianie współrzędnych, naprawiono przycisk czyszczenia danych w sekcji;

4) dodano wyświetlanie lokalu na liście zdarzeń w kolumnie "Lokalizacja zdarzenia";

5) naprawiono dostęp do nagrań;

6) naprawiono błąd związany z niepoprawnym otwieraniem okna "Księga dyspozytorni 

medycznej";
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7) naprawiono błąd, który powodował że kod dm nie wyświetlał się na pasku stanu.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) odblokowano w KMCR  w sekcji Zalecenia/Zastosowane leki, wyroby med. pola: "ilość", "j.m." 

oraz "droga podania". Wprowadzono wyświetlanie wprowadzonych wartości 

w odwzorowaniu graficznym;

2) w menu bocznym KMCR dodano oznaczanie sekcji, w której aktualnie znajduje się 

użytkownik;

3) poprawiono walidację, gdy oznaczono przycisk „Odstąpienie od MCR” a następnie wartość 

"TAK" dla: „Ciąża” i/lub „Hipotermia” i/lub „Porażenie prądem lub piorunem” w KMCR 

w sekcji III Badanie;

4) usunięto błąd odpowiadający za brak danych w KZW dotyczących miejsca zdarzenia 

(nr domu/lokalu, piętro, klatka) oraz kodu pilności.

Oprogramowanie serwerowe 56.15:

1) dodano wyświetlanie lokalu na liście zdarzeń w kolumnie "Lokalizacja zdarzenia".

Wersja 56.16

Moduł Administratora:

1) naprawiono błąd, który uniemożliwiał dodanie nowych zespołów w MADM.

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd polegający na błędnej walidacji numeru PESEL;

2) poprawiono błąd polegający na braku zapisu KMCR wynikającego ze zmian modelu KMCR 

w innych modułach;

3) poprawiono błąd polegający na braku danych w KMCR, sekcji VI dot. informacji komu wydano 

KMCR;

4) poprawiono błąd polegający na uciętej nazwie zakładki "SIM PRM".
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Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono wyświetlanie LZRM utworzonych jako ZRM na liście ZRM;

2) poprawiono wylogowanie użytkownika z aplikacji w trybie offline;

3) poprawiono problem związany z chowającymi się oknami dialogowymi po kliknięciu 

przycisków: Odrzuć, Anuluj, Dysponuj. Nie chowają się one już pod formatką zdarzenia;

4) naprawiono możliwość otwarcia dokumentacji medycznej za pośrednictwem przycisków 

w sekcji "Zadysponowany"; 

5) naprawiono filtrowanie zespołów ZRM według rejonu operacyjnego;

6) poprawiono wyszukiwanie zgłoszeń archiwalnych. Dodono możliwość wyszukiwania zgłoszeń 

ze statusem "odmowa" oraz "pozostałe"; 

7) naprawiono pole "określenie wzywającego" w sekcji "Wzywający" na formatce zdarzenia. 

Po wybraniu "inne", dodatkowe pole tekstowe wyświetla się w odpowiednim miejscu;

8) poprawiono błąd związany niezapisywaniem się numeru wzywającego na formatce zdarzenia;

9) naprawiono algorytm odświeżania listy zdarzeń tak aby automatycznie lista uzupełniała się 

o nowe zdarzenia.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono wyświetlanie kodu pilności, rodzaju wyjazdu w KZW w sekcji I Przyjęcie 

wezwania - "Powód wezwania" oraz komunikatu informującego o zmianach w zleceniu 

wprowadzonych w Module Dyspozytora;

2) w KMCR w sekcji pacjenta naprawiono kolor względem zakładki oraz wyrównano pola 

w podsekcji „Dane pacjenta”;

3) poprawiono mechanizm filtrowania w MS ZRM w zakładkach "Zamknięte dokumenty" 

oraz "Dokumenty do modyfikacji" obejmujący manualne wprowadzanie dat w polach „data od-

do”;

4) poprawiono wielkość czcionki w KMCR. W sekcji III Badanie - Glasgow-Come-Scale 

wyeliminowano zawijanie treści pod przyciskami umiejscowionymi pod: "Otwieranie oczu", 

"Reakcja słowna", "Reakcja ruchowa";

5) poprawiono wypełnianie wydruk KZW danymi w polu „Oznaczenie dyspozytorni medycznej”;

6) poprawiono wyświetlanie checkboxów w sekcji V Postępowanie z pacjentem w podsekcji 

"Czynności";

7) poprawiono mechanizm wyświetlania dokumentów w odpowiednich zakładkach w MS ZRM;
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8) poprawiono walidację w zakresie imienia i nazwiska osoby, której wydano KMCR 

oraz badania/czynności powiązanej z procedurą ICD9 w procesie sprawdzania i zamykania 

dokumentacji;

9) poprawiono walidację w zakresie imienia i nazwiska osoby, której wydano KMCR 

oraz określenie kiedy odstąpiono od MCR w zakresie pól: „Przed przybyciem ZRM”, „W trakcie 

transportu”, „W trakcie MCR” w procesie sprawdzania i zamykania dokumentacji;

10) poprawiono walidację w zakresie imienia i nazwiska osoby oraz w zakresie informacji 

o postępowaniu z pacjentem w przypadku braku zgody na udzielenie MCR w procesie 

sprawdzania i zamykania dokumentacji;

11) poprawiono walidację w zakresie imienia i nazwiska osoby, której wydano KMCR 

oraz oświadczenia pacjenta w przypadku niewyrażenia zgodny na udzielenie MCR 

i przetransportowanie do szpitala w procesie sprawdzania i zamykania dokumentacji.

Oprogramowanie serwerowe 56.16:

1) uzupełnienie modelu danych o informację, komu przekazano KMCR;

2) uzupełnienie modelu danych o brakujące mapowania dot. informacji o wydaniu KMCR.

Wersja 56.17

Moduł Administratora:

1) zdjęto walidację pola "Pojazd główny z umowy OW NFZ" dla pojazdów przynależnych do 

podmiotu o typie LPR;

2) zmiana źródła danych adresowych na słownik Adruni na formatkach Miejsca stacjonowania 

i Dysponenta.

Moduł Analityka:

1) poprawa błędu polegającego na uciętej nazwie filtra "Data następnego badania technicznego";

2) poprawa błędu polegającego na wyświetlaniu procedur ICD9 w postaci kodów;

3) poprawa błędu polegającego na za jasnym odcieniu czcionki (np. skład zespołu ZRM);

4) poprawa błędu polegającego na nieprawidłowej wartości w polu "Oznaczenie dysponenta 

zespołu ratownictwa medycznego (ZRM)";

5) poprawa błędu polegającego na niewyświetlaniu w całości powodu odstąpienia od MCR;

6) poprawa błędu polegającego na braku informacji dot. przekazania pacjenta;

7) poprawa błędu polegającego na niewłaściwej edycji listy leków;

8) poprawa błędu polegającego na niewłaściwej walidacji sekcji "Zgon";
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9) poprawa błędu polegającego na braku wyróżnienia edytowanych pól w historii KMCR;

10) poprawa błędu polegającego na braku wyświetlenia sekcji dot. odstąpienia od MCR;

11) poprawa błędu polegającego na braku możliwości przewijania treści w polu "Wywiad";

12) poprawa błędu polegającego na niewłaściwym formatowaniu wartości sekund w dacie 

powiadomienia;

13) poprawa błędu polegającego na braku wyszarzenia przycisków dot. danych do kontaktu;

14) poprawa błędu polegającego na importowaniu danych do MNFZ w niewłaściwych etapach;

15) poprawa błędu polegającego na aktualizacji wieku, płci i daty urodzenia po wpisaniu numeru 

PESEL.

Moduł Dyspozytora:

1) naprawiono uzupełnianie się godziny odwołania w podglądzie KZW;

2) dostosowano formatkę historii zdarzenia (przycisk "Historia" na FZ)  do nowego wyglądu 

formatki zdarzenia;

3) poprawiono mapowanie checkboxów na KZW w sekcji III;

4) dodano walidację pola "Liczba poszkodowanych" przy próbie wyjścia z formatki zdarzenia. 

W momencie wychodzenia z formatki, wartość w tym polu nie może być pusta;

5) naprawiono przycisk usuwania danych wzywającego w sekcji "Wzywający" na formatce 

zdarzenia;

6) naprawiono błąd występujący w tabeli "Historia zdarzenia", który dotyczył niespójności linii 

kolumn pomiędzy nagłówkiem a resztą tabeli;

7) naprawiono wyświetlanie listy zespołów w oknie "Dysponuj" z poziomu listy zdarzeń;

8) poprawiono literówki w Monitorze Aktywności;

9) poprawiono literówkę w notyfikacji przy przekazywaniu zgłoszenia do innej dyspozytorni;

10) poprawiono skalowanie w sekcji podobne zdarzenia na FZ;

11) naprawiono błąd dotyczący odświeżania statusów zespołów na liście ZRM;

12) dodano wyświetlanie pól "Operator CPR" oraz "Nr służbowy Operatora CPR". Poprawiono 

wyświetlanie danych w sekcji PLI CBD;

13) poprawiono błąd związany z filtrem HEMS. Poprawiono działanie filtra "Z wybranego 

przedziału";

14) poprawiono błąd związany z przywracaniem aplikacji do trybu online;

15) naprawiono wyświetlanie LZRM zgodnie z wybranymi wartościami w filtrze "Statusy" 

na liście ZRM.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) zaimplementowano słownik  adresów miejscowości w sekcji Dane pacjenta w KZW;

2) poprawiono wyświetlanie listy błędów - po wybraniu przycisku „Sprawdź” lista błędów jest 

ułożona wg. kolejności sekcji w której występuje błąd. Dotyczy to KZW i KMCR;

3) wprowadzono globalne powiększenie czcionki i dostosowanie widoków na tablecie 

w dokumentach KZW i KMCR;

4) poprawiono oznaczenie podmiotu w KMCR w polu "Oznaczenie dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego";

5) poprawiono wyświetlanie/ładowanie listy podmiotów leczniczych w KZW w sekcji III 

Realizacja zlecenia w pozycji "Udzielono MCR i przetransportowano do:";

6) naprawiono dostosowywanie pola wywiad  do ilości tekstu;

7) zmieniono "Przyczyna zgonu" na "Przyczyna odstąpienia" w wydruku graficznym KMCR 

w przypadku oznaczenia "Odstąpiono od MCR";

8) wprowadzono dynamiczne pole opisu miejsca zdarzenia w podglądzie graficznym KZW;

9) wprowadzono poprawne wysyłanie maila do podmiotu leczniczego;

10) poprawiono walidowanie pola w skali GSC - w przypadku skali poniżej 8pkt, w sekcji "Skala 

bólu" wyświetlane jest "Zaburzenia świadomości";

11) poprawiono wyróżnienie ramką dokumentów przekazanych od Analityka w MS ZRM 

wymagających poprawy w zakładce "Dokumenty do modyfikacji";

12) w zależności od ustawionej daty parametru systemowego w aplikacji ZRM wyświetlają się 

widoki kart 1.0 i 2.0;

13) poprawiono wyświetlanie szacowanego czasu i godziny dojazdu ZRM w mailu z zapowiedzią 

przybycia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do podmiotu leczniczego.

Oprogramowanie serwerowe 56.17:

1) dodanie nowych metod do pobierania KMCR do historii, w celu realizacji funkcjonalności 

wyróżnienia edytowanych pól;

2) w Module ZRM dodano uzupełnienie pola „Data zakończenia zlecenia”;

3) poprawiono oznaczenie podmiotu w KMCR w polu "Oznaczenie dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego";

4) w ramach wprowadzenia poprawnego wysyłania maili do podmiotu leczniczego ustawiono 

możliwość tunelowego łączenia z adresem serwera klienta;

5) poprawiono mapowanie checkboxów na KZW w MDYS w sekcji III;
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6) w Module Dyspozytora dodano walidację pola "Liczba poszkodowanych" przy próbie wyjścia 

z formatki zdarzenia. W momencie wychodzenia z formatki, wartość w tym polu nie może być 

pusta.

Wersja 56.19

Moduł Administratora:

1) dodanie parametrów systemowych - ponaglenie, zamkniecie KZW, elektroniczna 

dokumentacja, automatyczne wylogowanie, czas potwierdzenia ponaglenia, monitor 

aktywności lista;

2) dodanie profili DM;

3) dodanie dostępu do zgłoszeń archiwalnych.

Moduł Analityka:

1) dodanie nowego wzoru KZW i KMCR;

2) dodanie modyfikacji zamkniętej KZW i KMCR przez ANLD;

3) dodanie zakładek: zdarzenia, powiadomienia, zamknięte dokumenty, niezamknięte dokumenty, 

monitorowanie GPS, pojazdy, SIM PRM;

4) dodanie raportu niezamkniętych KZW;

5) dodanie przekazywania zamkniętej nowej KZW i KMCR przez ANLD do MS ZRM.

Moduł Dyspozytora:

1) dodanie nowego wzoru KZW i KMCR;

2) dodanie zmian w formatce zdarzenia w sekcji:

a) miejsce zdarzenia,

b) informacje o zdarzeniu,

c) dane pacjenta,

d) zadysponowany + nowe wzory KZW i KMCR;

3) zmiana widoku formatki Szczegóły ZRM;

4) dodanie monitora aktywności;

5) dodanie profili DM;

6) dodanie funkcjonalności odpinania okien listy zdarzeń i listy ZRM;

7) dodanie zgłoszeń archiwalnych w zakresie wyświetlania listy zgłoszeń archiwalnych zgodnie 

z ustawieniem w MADM.
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Integrator NFZ:

1) obsługa "nowej dokumentacji" medycznej.

Wersja 56.20

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) dodanie nowego wzoru KZW i KMCR;

2) dodanie nowego interfejsu użytkownika;

3) dodanie funkcjonalności poprawy dokumentacji zwróconej przez Moduł Analityka (dla nowej 

dokumentacji);

4) dodanie możliwości przeglądania zamkniętej dokumentacji w trybie do odczytu (dla nowej 

dokumentacji).

Wersja 56.23

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa odświeżania i stabilność danych okna głównego;

2) wyłączenie funkcjonalności monitora aktywności wraz z ukryciem przycisku;  

3) poprawa filtrowania listy ZRM pod kątem wyświetlania zdublowanych LZRM;

4) przywrócenie możliwości zalogowania się WKRM do MDYS.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawka umożliwiająca zamykanie dokumentacji medycznej;  

2) usunięcie słownikowania pól adresu pacjenta.  

Wersja 56.24

Moduł Analityka:

1) poprawa wyświetlania KMCR;

2) poprawa widoczności przycisku "Szczegóły" w kolumnie "Opis błędu" na listach "Zamknięte 

dokumenty" oraz "SIM PRM".

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa wyświetlania KMCR;

2) poprawa mechanizmu wczytywania i wyświetlania listy zdarzeń w zależności 

od zastosowanych filtrów;

3) poprawa wyświetlania przycisków formatki zdarzenia;
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4) poprawa działania formatki zdarzenia.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawa mapowania podsekcja zapach z ust w sekcji III Badanie;

2) poprawa zapisu wersji EDM na KMCR dla nowej dokumentacji.

Wersja 56.25

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa działania filtra zgłoszeń przekazanych do innej DM;

2) poprawa wyszukiwania listy zgłoszeń po zakresie czasu;

3) poprawa wyszukiwania treści w zgłoszeniu (błąd ORA-00942);

4) poprawa wywołania zapytania o listę zgłoszeń obsługiwanych;

5) poprawa wyświetlania kodu dyspozytora na pasku stanu;

6) poprawa pobierania dróg;

7) poprawa pobierania listy zgłoszeń dla WKRM;

8) poprawa literówki w notyfikacji;

9) poprawa przekazywania formatki przez DMP (lista wysyłających).

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawa ustawienia wariantu niepowiązanej KMCR.

Wersja 56.26

Moduł Dyspozytora:

1) poprawa przekazywania formatki do GDM i ZGDM.

Oprogramowanie serwerowe 56.26:

1) poprawa wyświetlania kodu dyspozytora medycznego na KZW;

2) poprawa przekazywania formatki przez DMP (lista wysyłających).
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RFC – wstępne zlecenia

brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

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

W terminie od dnia 01.12.2022 do 31.12.2022 r. odnotowano 4 incydenty serwisowe mające 
wpływ na działanie systemu SWD PRM.

1. Incydent Serwisowy z dnia 04 grudnia 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 04.12.2022 r. o 19:40 i trwał do godziny 20:05.

W trakcie trwania incydentu występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz Modułu ZRM 

SWD PRM w tryb offline. Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.

Przyczyną wystąpienia incydentu było przeciążenie bazy danych przez instancję AVLPROD.

Wykonanie restartu bazy danych AVLPROD przez Administratora bazy danych Oracle przywróciło 

działanie SWD PRM.

2. Incydent Serwisowy z dnia 09 grudnia 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 09 grudnia 2022 r. o godzinie 04:40  i spowodował przedłużenie 

okna serwisowego SWD PRM w stanie offline do godziny 05:55.

Przeprowadzono procedury przerwania redefinicji tabeli SWDPRM_ 

OPERATIONAL.KLARTA_MCR_WERSJA. Uruchomiono system, następnie ponownie wykonano 

procedury redefinicji tabeli z uwzględnieniem obejścia wskazanego w dokumencie ID 2583390.1 

w postaci wykluczenia triggerów z procedury przenoszenia i ręczne ich utworzenie.

Przyczyną wystąpienia incydentu serwisowego był błąd oprogramowania Oracle opisany w dokumencie 

Doc ID 2583390.1 polegający na przerwaniu procesu serwerowego i utworzeniu core dump „ORA-

07445: exception encountered; code dump [kktidupd() +654)” podczas wykonania 

DBMS_REDEFINITION.FINISH_REDEF_TABLE w wersji bazy danych 12.2.0.1 i wyższych.

Działaniem zapobiegającym wystąpienia incydentu w przyszłości jest uwzględnienie obejścia 

wskazanego w dokumencie ID 2583390.1 w postaci wykluczenia triggerów z procedury przenoszenia 

i utworzenie ich w sposób ręczny.
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3. Incydent Serwisowy z dnia 28 grudnia 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 12:30 i trwał do godziny 13:40.

W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz Modułu 

ZRM SWD PRM w tryb offline. Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym 

kraju.

Przyczyną wystąpienia incydentu było przeciążenie SWD PRM wynikające z uruchomienia serwisów 

Modułu Koordynatora.

Wyłączenie serwisów Modułu Koordynatora przywróciło działanie systemu.

Trwa analiza związana z niepoprawnym działaniem serwisów Modułu Koordynatora SWD PRM.

4. Incydent Serwisowy z dnia 31 grudnia 2022 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 09:00 i trwał do godziny 10:00.

W trakcie trwania incydentu, występowało przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz Modułu 

ZRM SWD PRM w tryb offline. Problemy na stanowiskach zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym 

kraju.

Przyczyną wystąpienia incydentu było nadmierne wykonywanie zapytań Modułu Dyspozytora do 

serwisu adresów po pobranie słownika dróg.                               

Wyłączenie serwisu adresowego przywróciło ustabilizowało działanie SWD PRM.

Wykonano modyfikację Modułu Dyspozytora, która zoptymalizowała żądania do serwisu adresów. 

Modyfikacja została wprowadzona w wersji 56.27 na środowisku PROD2.
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Pozostałe zadania

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

W okresie od 1 do 3 grudnia 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. Zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. KCMRM zrealizowało warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 38 dyspozytorów 
medycznych z dyspozytorni medycznej w Rzeszowie.

Prowadzącymi zajęcia byli:

Jakub Czarski – KCMRM;

Jerzy Zawada – trener współpracujący z 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 Stefan Zubel, kierownik bazy HEMS w Sanoku 
z 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.

3. Zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

W dniach 13-14 grudnia 2022 r. KCMRM zrealizowało warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 
medycznych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W tym cyklu warsztatów, składającym się z dwóch dni zajęć, udział wzięło 47 dyspozytorów 
medycznych z dyspozytorni medycznych we Wrocławiu i Legnicy.
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Prowadzącym zajęcia był Tomasz Draczyński – KCMRM.

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany 
był przez Panią Annę Karman.

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 
zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Wojciech Śniegula, Członek załogi HEMS we 
Wrocławiu.

4. Udostępniliśmy możliwość logowania się do Platformy Szkoleniowej KCMRM z sieci internet

Od dnia 23 grudnia 2022 r. w związku z planowanym wdrożeniem nowych wersji modułów SWD PRM 
w ramach rozbudowy do tzw. SWD PRM 2.0 udostępniliśmy możliwość logowania się do Platformy 
Szkoleniowej KCMRM z sieci internet. 

Z uwagi na dodanie nowych funkcjonalności oraz modyfikacje istniejących konieczne jest, aby wszyscy 
użytkownicy zapoznali się z zakresem zmian, który wprowadza SWD PRM 2.0. Krajowe Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotowało elektroniczną platformę 
szkoleniową, w której od dnia 23 grudnia 2022 r. dostępne jest: E-szkolenie z Modułu Dyspozytora, 
ZRM, Analityka oraz Koordynatora SWD PRM 2.0 dla wszystkich użytkowników posiadających 
aktywne konto w SWD PRM.

Dotychczas dostęp do platformy szkoleniowej możliwy był wyłącznie ze stanowisk podłączonych 
bezpośrednio do sieci OST112 lub poprzez VPN. Aktualnie platforma szkoleniowa KCMRM znajduje 
się pod następującym adresem: https://platforma.kcmrm.pl/ i jest dostępna z sieci internet.

W celu uzyskania dostępu do e-szkolenia należy zalogować się swoimi danymi (login i hasło) do 
logowania używanymi w innych modułach SWD PRM. W przypadku użytkownika, który po raz 
pierwszy zaloguje się do platformy szkoleniowej KCMRM konieczne będzie podanie swojego adresu 
poczty elektronicznej i zapisanie zmian.

https://platforma.kcmrm.pl/
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