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Nowa wersja SWD PRM (44.4) zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikację już istniejących, które 

stanowią realizację:

1) RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM 

– Etap 1;

2)  RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI 

CBD.

RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM – Przekazywanie danych dokumentacji medycznej do SIM 

– Etap 1

Produktem zlecenia jest wprowadzenie mechanizmu przekazywania danych dokumentacji medycznej 

z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) 

do Systemu Informacji Medycznej (SIM), o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702).

Etap 1 zawiera zmiany związane z modyfikacją Modułu Administratora pozwalające na wgranie dla 

Podmiotu - dysponenta zespołów ratownictwa medycznego certyfikatów na potrzeby 

sprawozdawczości oraz komunikacji z SIM.

RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku dla W2 i PLI CBD

Produktem zlecenia jest dodanie możliwości zdefiniowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRN) dwóch, redundantnych punktów styku 

wykorzystywanych w komunikacji z Systemem Informatycznym Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego  (SICPR) oraz  z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą  Danych 

(PLICBD).

Wprowadzane w nowej wersji SWD PRM (44.4) ww. zmiany uzyskały akceptację wszystkich 

Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy 

Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz akceptację Departamentu 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o dacie wprowadzenia certyfikatów wykorzystywanych do sprawozdawczości oraz 

komunikacji z SIM zostanie przekazana do Urzędów Wojewódzkich w odrębnej korespondencji.
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WERSJA 44.4

Moduł Administratora

1) Zmodyfikowano formatkę „Podmiot” 

Zmodyfikowano formatkę podmiot poprzez dodanie dodatkowych pól na potrzeby przekazywania 
danych do SIM.

Dodano dodatkowe pola:

1) OID – indywidualny identyfikator biznesowy podmiotu nadany przez CeZ, wydawany wraz 
z certyfikatem WSS i TLS;

2) Certyfikat WSS - certyfikat podmiotu leczniczego wymagany do szyfrowania danych SSL na 
potrzeby przekazywania danych do SIM. Aby zaczytać plik certyfikatu WSS należy wybrać przycisk 
"Wczytaj certyfikat". Nazwa wczytanego certyfikatu zostanie wyświetlona pod przyciskiem "Wczytaj 
certyfikat". Aby usunąć certyfikat należy wybrać przycisk "Usuń" (Przycisk aktywuje się po 
wczytaniu certyfikatu); 
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3) Hasło do certyfikatu WSS – hasło do certyfikatu WSS. Pola zostają aktywowane po wczytaniu 
certyfikatu WSS;

4) Certyfikat TLS - certyfikat podmiotu leczniczego wymagany do szyfrowania transmisji SSL na 
potrzeby przekazywania danych do SIM. Aby zaczytać plik certyfikatu TLS należy wybrać przycisk 
"Wczytaj certyfikat". Nazwa wczytanego certyfikatu zostanie wyświetlona pod przyciskiem "Wczytaj 
certyfikat". Aby usunąć certyfikat należy wybrać przycisk "Usuń" (Przycisk aktywuje się po 
wczytaniu certyfikatu);

5) Hasło do certyfikatu TLS - hasło do certyfikatu TLS. Pola zostają aktywowane po wczytaniu 
certyfikatu TLS.

Uwaga!!!

Certyfikat można wczytać dla podmiotu typu Lider, Współrealizator, Podwykonawca oraz 
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.  

Rozmiar pliku certyfikatu WSS i TLS nie może przekraczać 5 MB. Obsługiwane rozszerzenia 
pliku to .pem, .crt, .cer, .key oraz .p12. Hasło dla certyfikatu jest wymagane.

Hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej RSA z kodowaniem base64 w bazie danych w tabeli 
„Certyfikat”. Funkcjonalność deszyfracji nie jest dostępna z poziomu aplikacji Administrator. Proces 
ten ma miejsce w systemie posługującym się certyfikatem komunikującym się z systemem zewnętrznym 
SIM (P1).

Należy potwierdzić wprowadzenie nowego podmiotu poprzez wybranie przycisku „Zapisz”. Nastąpi 
zamknięcie formatki i wyświetlenie okna z potwierdzeniem wprowadzenia nowego podmiotu.

Zapis certyfikatów WSS i TLS oraz haseł do nich odbywa się niezależnie od zapisu innych danych 
podmiotu. Błąd zapisu certyfikatów nie wpływa na zapis pozostałych danych. Komunikat 
o ewentualnych błędach pojawia się we wspomnianym powyżej oknie zawierającego potwierdzenie 
wprowadzenia nowego podmiotu.
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2) Wprowadzono poprawkę błędu dotyczącego niewłaściwego odwołania do ścieżki Javy 

W przypadku przeinstalowania Javy do nowego katalogu aplikacja SWD PRM odwoływała się dalej do 
starego katalogu Javy uniemożliwiając prawidłowe uruchomienie Modułu Administratora.

Wersja serwerowa

Nowa wersja optymalizuje i porządkuje elementy najbardziej obciążonych tabel w bazie danych 
SWD PRM po stronie serwerowej aplikacji.

Lista zmian w wersji:

1) zmiana sekwencji i inkrementacji przy nadawaniu nowych ID:

a) sekwencja hibernate_sequence została zmieniona na increment 1 – jest to zmiana w bazie 
danych i w konfiguracji hibernate’a,

b) tabele dotychczas wykorzystujące hibernate_sequence otrzymały swoje indywidualne 
sekwencje. Są to następujące tabele: 

 Dostep_do_dokumentacji,

 Obecnosc_odnotowana,

 Pzl_polaczenie,

 Zarejestrowana_operacja,

 Zgłoszenie_dyspozytornia_przekazanie,

 Zrm_historia_skladu.

Dzięki takiemu podejściu:

a) wszystkie tabele, w których dane sukcesywnie i regularnie przyrastają mają swoje oddzielne 
sekwencje lub duże sekwencje specjalne typu avl_sequence, doc_sequence, big_sequence,

b) sekwencja hibernate_sequence pozostaje wyłącznie dla tabel, w których liczba rekordów 
jest z góry ograniczona. Czyli że na przykład w praktyce nie ma możliwości, żeby liczba 
rekordów kiedykolwiek przekroczyła 100 tys. w tabeli. W większości przypadków będzie 
to dużo mniejsza liczba, jak na przykład w słownikach,

c) dodatkowo hibernate_sequence będzie zużywane co 1, a nie co 50, 

2) zmodyfikowany został schemat badania poprawności działania serwerów w taki sposób, aby 
nie badał on połączenia z AD. Obecnie, przy chwilowej niedostępności AD, bądź wydłużonej 
odpowiedzi serwer zostaje uznany za nieaktywny i ruch nie potrzebnie zostaje kierowany na 
inne serwery;

3) wprowadzenie redundancji w połączeniu z systemami SIWCPR oraz PLICBD;

4) zmiana typu identyfikatora tabeli pzl_polaczenie.id z int na long;

5) poprawka dotycząca czyszczenia wygasających pozwoleń radiowych.
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