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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 1409 nowych zgłoszeń;
2) z powyższych zgłoszeń 83 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 3804 (średnio: 2.7 
wiadomości na zgłoszenie).



4



5

Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 02.08.2021 Instalacja Modułu Dyspozytora w wersji 44.71 na środowisku SZK

2 03.08.2021 Instalacja Modułu Analityka w wersji 44.71 na środowisku SZK

3. 04.08.2021 Instalacja Modułów Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS w wersji 44.72 
na środowisku SZK

4. 05.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora w wersji 44.71, Administratora w wersji 44.70 
oraz Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 44.72 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.70 na środowisku PROD2

5. 05.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.1 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.1 na środowisku 
TEST

6. 06.08.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.73 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.73 na środowisku SZK

7. 09.08.2021 Instalacja Modułu Administratora w wersji 44.74 na środowisku SZK

8. 11.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 44.75 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 44.75 na środowisku 
SZK

9. 12.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.2 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.2 na środowisku 
TEST

10. 16.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.2 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.2 na środowisku 
SZK

11. 16.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 47.1 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 47.1 na środowisku 
TEST

12. 19.08.2021 Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka w wersji 44.76 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 44.75 na środowisku TEST

13. 23.08.2021 Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 46.3 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.3 na środowisku SZK



6

14. 25.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora i Analityka w wersji 44.76 i Administratora, 
ZRM i ZRM MS w wersji 44.75 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 
44.75 na środowisku PROD2

15. 26.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.4 na środowisku 
SZK

16. 31.08.2021
Instalacja Modułów Dyspozytora, Analityka, Administratora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.4 na środowisku 
PROD2

17. 31.08.2021 Instalacja Modułów Analityka, ZRM i ZRM MS w wersji 46.5 oraz 
oprogramowania serwerowego w wersji 46.5 na środowisku SZK



7

Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 44.70

Moduł Administratora:

1) wprowadzono poprawkę błędu importu daty aktywacji przy wyborze importu kart SIM z pliku 
CSV w Module Administratora;

2) wprowadzono poprawkę błędu polegającego na braku możliwości dodania nowego Terminalu 
Mobilnego Module Administratora.

Oprogramowanie serwerowe 44.70:

1) poprawiono błąd polegający na modyfikacji logiki odświeżania statusów SIM;

2) poprawiono błąd polegający na braku możliwości dodania nowego terminala mobilnego.

Wersja 44.71

Moduł Dyspozytora:

poprawiono błąd polegający na niepoprawnym zachowaniu aplikacji po zakończeniu dyżuru w Module 
Dyspozytora.

Moduł Analityka:

1) wprowadzono poprawkę związaną z wyświetlaniem komunikatu w j. angielskim w menu 
podręcznym w module Analityka na formatce "Monitorowanie GPS". Obecnie opcje będą 
wyświtlane w języku polskim;

2) wprowadzono poprawkę błędu polegającego na zawieszaniu się Modułu Analityka podczas 
wyszukiwania kart.

Wersja 44.72

Moduł Analityka:

wprowadzono poprawę walidacji KMCR polegającą na usunięciu walidacji danych pacjenta dla 
przypadków:

a) Brak pacjenta w miejscu zdarzenia;

b) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy i przewiezienie do 
szpitala;

c) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy.
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Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

wprowadzono poprawkę walidacji KMCR polegającą na usunięciu walidacji danych pacjenta dla 
przypadków:

a) Brak pacjenta w miejscu zdarzenia;

b) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy i przewiezienie do 
szpitala;

c) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy.

Moduł Administratora:

wprowadzono poprawkę błędu polegającego na braku wyświetlania wycofanych podmiotów na 
formatce modyfikacji karty SIM.

Wersja 44.73

Moduł Administratora:

dodano poprawkę polegającą na modyfikacji walidacji w zakresie statusu operacyjnego podczas 
tworzenia nowych terminali mobilnych.

Oprogramowanie serwerowe 44.73:

wprowadzono zmianę logiki warunku, dla których jest sprawdzana unikalność numeru seryjnego 
terminala mobilnego.

Wersja 44.74

Moduł Administratora:

wprowadzono poprawę błędu polegającego na nieprawidłowym eksporcie kart SIM do pliku w formacie 
Excel.

Wersja 44.75

Moduł Dyspozytora:

wprowadzono spolszczenie wszelkich napisów w menu kontekstowym dotyczącym pól tekstowych we 
wszystkich aplikacjach.
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Moduł Analityka:

wprowadzono spolszczenie wszelkich napisów w menu kontekstowym dotyczącym pól tekstowych we 
wszystkich aplikacjach.

Moduł Administratora:

1) wprowadzono spolszczenie wszelkich napisów w menu kontekstowym dotyczącym pól 
tekstowych we wszystkich aplikacjach;

2) dodano poprawkę polegającą na modyfikacji walidacji w zakresie statusu operacyjnego podczas 
tworzenia nowych terminali mobilnych.

Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) wprowadzono spolszczenie wszelkich napisów w menu kontekstowym dotyczącym pól 
tekstowych we wszystkich aplikacjach;

1) przywrócono możliwość generowania Identyfikatora SIM dla pacjenta po wybraniu przycisku 
NN/NW na formatce „Dane Pacjenta” w obu Modułach ZRM.

Oprogramowanie serwerowe 44.75:

1) przywrócono możliwość generowania Identyfikatora SIM dla pacjenta po wybraniu przycisku 
NN/NW na formatce „Dane Pacjenta”. Generowanie odbywać się będzie oddzielnie dla 
każdego dysponenta;

2) wprowadzono zmianę logiki warunku, dla których jest sprawdzana unikalność numeru seryjnego 
terminala mobilnego.

Wersja 44.76

Moduł Analityka:

dodano obsługę Javy x64 - zmiana w pliku uruchomieniowym start.bat.

Moduł Dyspozytora:

wprowadzono poprawkę błędu polegającego na niezakańczaniu dyżurów przez dyspozytorów po 
wylogowaniu z aplikacji.
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Wersja 46.1

Moduł Analityka:

1) wprowadzono poprawę wyświetlania napisu Nazwa testu antygenowego w Module Analityka 
dla ekranów mniejszych niż 24";

2) wprowadzono poprawę błędu polegająca na nieprawidłowym funkcjonowaniu pola wyboru 
testów Covid w Module Analityka;

3) dodano piktogram "Biohazard" w sekcji wykonanego testu Covid w Module Analityka.

Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) dodano w Module Analityka pola sekund modyfikujących czasy w ramach RFC 03/2021 
analogicznie do Modułach ZRM;

2) usunięto nadmiarowe pola sekund w Modułach ZRM w sekcji oceny skali bólu;

3) wprowadzono poprawę dopełniania wartości czasu zerami do wartości 2 cyfrowej, w przypadku 
czasów z wartością 1 cyfrową w Modułach ZRM; 

4) dodano walidację chronologii czasów obsługi zdarzenia z uwzględnieniem sekund w Modułach 
ZRM.

Uwzględnienie wszystkich poprawek powstałych w wersji 44.x od dnia 19.07 tj.:

Moduł Dyspozytora:

Wprowadzono poprawę błędu polegającego na niepoprawnym zachowaniu aplikacji po zakończeniu 
dyżuru w Module Dyspozytora. 

Moduł Analityka:

1) wprowadzono poprawę błędu polegającego na zawieszaniu się Modułu Analityka podczas 
wyszukiwania kart;

2) wprowadzono poprawę walidacji KMCR polegająca na zdjęcie walidacji danych pacjenta dla 
przypadków: 

a) Brak pacjenta w miejscu zdarzenia;

b) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy 
i 
przewiezienie do szpitala;

c) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy.

Moduł Administratora:

1) Wprowadzono modyfikację w Module Administratora dla braku daty aktywacji podczas 
importowania kart SIM; 

2) dodano daty aktywacji przy imporcie kart SIM z CSV.
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Moduł ZRM Mobilny i ZRM MS:

wprowadzono poprawę walidacji KMCR polegająca na zdjęcie walidacji danych pacjenta dla 
przypadków: 

a) Brak pacjenta w miejscu zdarzenia;

b) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy i przewiezienie do 
szpitala;

c) Pacjent nie wyraża zgody na udzielenie pomocy – udzielenie pomocy.

Oprogramowanie serwerowe 46.1:

1) wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności 
wstecznej oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach;

2) wprowadzono poprawę prezentacji identyfikatora pacjenta NN w integracji z SIM (P1).

Wersja 46.2

Moduł Analityka:

Odblokowano komunikaty o niewysłanych dokumentach oraz zakładki SIM.

Moduł Administratora:

zmodyfikowano walidację w zakresie statusu operacyjnego podczas tworzenia nowych terminali 
mobilnych.

Oprogramowanie serwerowe 46.2:

wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.

Wersja 46.3

Moduł ZRM Mobilnego i ZRM MS:

1) wprowadzono ograniczenia możliwości wybrania statusu „Niegotowy” w momencie 
zadysponowania zgłoszenia dla ZRM. Dostępne będą wyłącznie statusy „Wyjazd do zdarzenia” 
i „Awaria”;

2) wprowadzono poprawę błędu polegającego na braku podświetlania na żółto ręcznie 
edytowanego pola "Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/inny".
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Moduł Analityka:

wprowadzono poprawę błędu polegającego na braku podświetlania na żółto ręcznie edytowanego pola 
"Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/inny".

Moduł Dyspozytora:

Wprowadzono poprawę błędu polegającego na braku podświetlania na żółto ręcznie edytowanego pola 
"Czas przekazania pacjenta w IP/SOR/inny".

Oprogramowanie serwerowe 46.3:

1) naprawiono błąd polegający na braku możliwości zamykania dokumentacji medycznej 
w module ZRM i ZRM MS;

2) naprawiono błąd polegający na niezapisywaniu zmiany identyfikatora pacjenta w modułach 
Analityk, ZRM, ZRM MS;

3) naprawiono błąd polegający na braku podświetlania na żółto ręcznie edytowanego pola "Czas 
przekazania pacjenta w IP/SOR/inny".

Wersja 46.4

Moduł Dyspozytora:

1) wprowadzano poprawkę naprawiającą błędnie oznaczone zmiany edycji czasów przekazania do 
IP/SOR; 

2) usunięto pojawianie się błędu z komunikatem "wystąpił nieoczekiwany błąd..." w momencie 
przekazywania zgłoszenia. 

Moduł Analityka:

wprowadzono poprawkę naprawiającą błędnie oznaczone zmiany edycji czasów przekazania do 
IP/SOR.

Moduł Administratora:

1) wprowadzono poprawkę naprawiającą błędnie oznaczone zmiany edycji czasów przekazania do 
IP/SOR; 

2) wprowadzono poprawkę do błędu polegającego na możliwości wycofania profilu użytkownika 
bez podania terminu aktywność_do. 
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Moduł ZRM Mobilny i ZRM MS:

wprowadzono poprawkę naprawiającą błędnie oznaczone zmiany edycji czasów przekazania do 
IP/SOR. 

Oprogramowanie serwerowe 46.4:

1) wprowadzono poprawkę naprawiającą błędnie oznaczone zmiany edycji czasów przekazania do 
IP/SOR;

2) zmieniono kolejność wysyłania parametru ulicy w ZRM i LZRM do systemu PZŁ.

Wersja 46.5

Moduł ZRM Mobilny i ZRM MS:

wprowadzono mechanizm odznaczający pola 'Dane matki' oraz NW w przypadku podania wieku 
pacjenta wskazującego na wiek powyżej 6 miesięcy - w przypadku podania wieku w pierwszej 
kolejności, ww. pola będą zablokowane.

Moduł Analityka:

1) dodano parametr systemowy 'ZM_MANL_START' określający czas, od którego mają zostać 
wyświetlane informacje o liczbie ZM nie przekazanych do SIM; 

2) wprowadzono poprawę błędu polegającego na braku uwzględniania identyfikatora NN 
w zakładce SIM w kolumnie identyfikator Module Analityka;

3) wprowadzono ograniczenie możliwości wycofywania ZM (zdarzeń medycznych) z SIM tylko 
dla dokumentów przesłanych do SIM;

4) dodano komunikat ostrzegający przed wycofaniem ZM (zdarzeń medycznych) z SIM w Module 
Analityka;

5) wprowadzono poprawę wyświetlania możliwych do wybrania statusów KZW w zakładce SIM 
Modułu Analityka;

6) ograniczono możliwość ponownego wysłania ZM do SIM w Module Analityka, do ZM ze 
statusem 'Błąd SIM'.

Oprogramowanie serwerowe 46.5:

dodano parametr systemowy 'ZM_MANL_START' określający czas, od którego mają zostać wyświetlane 
informacje o liczbie ZM nie przekazanych do SIM.
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Wersja 47.1

Moduł Dyspozytora:

wprowadzono implementację Modyfikacji RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM „Komunikaty 
i optymalizacja informacji o wersjach”.

Moduł Analityka:

wprowadzono implementację Modyfikacji RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM „Komunikaty 
i optymalizacja informacji o wersjach”.

Moduł Administratora:

wprowadzono implementację Modyfikacji RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM „Komunikaty 
i optymalizacja informacji o wersjach”.

Moduł ZRM Mobilny i ZRM MS:

wprowadzono implementację Modyfikacji RFC 16/2020/KCMRM/SWD PRM „Komunikaty 
i optymalizacja informacji o wersjach”.

Oprogramowanie serwerowe 47.1:

wersja oprogramowania serwerowego została wydana w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej 
oraz poprawnego działania aplikacji we wcześniejszych wersjach.
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RFC – wstępne zlecenia

RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 1)

RFC – zlecenia przekazane do realizacji
RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 1)
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. odnotowano 1 incydent serwisowy 
związany z działaniem systemu SWD PRM. 

Incydent Serwisowy z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 12 sierpnia 2021 r. od godziny 11:01 do godziny 11:05. 

W związku z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone  zostało 
zgłoszenie: 

KCMRM# 2245027 - GABOS: DM 14-01 Olsztyn - przerwy w działaniu systemu

W dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 11:03 w systemie Helpdesk wprowadzone zostało zgłoszenie 
nr KCMRM# 2245027 – „GABOS: DM 14-01 Olsztyn - przerwy w działaniu systemu” informujące 
o tym, że w dyspozytorni medycznej (DM) Olsztyn Moduł Dyspozytora przechodzi w tryb offline. 

Około godz. 11:05 dodane zostały kolejne informacje, że problem pojawił się również w DM Kraków, 
DM Łódź, DM Poznań, DM Warszawa  oraz  DM Toruń.

Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia w systemie Helpdesk (ok. godz. 11:07) podjęte zostały czynności 
polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. Sprawdzono ostrzeżenia 
w narzędziu do monitoringu Zabbix i nie zaobserwowano bieżących wyjątków. Sprawdzono również 
historię ostrzeżeń i stwierdzono, że w godz. 09:05 – 09:10 oraz 11:01-11:05 wystąpiły ostrzeżenia 
świadczące o zwiększonej ilości aktywnych połączeń na kilku serwerach Wildfly. 

Równolegle przystąpiono również do weryfikacji bieżących logów serwerowych, która nie wykazała 
żadnych błędów. Jednak dalsza analiza logów serwerowych z momentu wystąpienia problemu 
wykazała, że pojawiały się błędy połączenia do bazy danych:

1) Unable to get managed connection for java:jboss/datasources/Oracle;
2) Could not open connection at pl.gov.cpi.swdprm.logging.ServerLogModule:logWarning.

Około godziny 11:17 z CT SWD PRM uzyskano informację, że problemy już nie występują i system 
SWD PRM działa prawidłowo.

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia incydentu było zachwianie stabilności połączenia sieciowego 
pomiędzy systemem SWD PRM a bazą danych, co ze względu na wykorzystywaną technologię przez 
serwery aplikacyjne Wildfly wymusiło konieczność odtworzenia połączeń do bazy danych co było 
powodem chwilowej niedostępności systemu.

Na podstawie analizy logów serwerowych wynika, że w trakcie występowania opisanych problemów 
pojawiały się błędy połączenia do bazy danych - przykład:

Unable to get managed connection for java:jboss/datasources/Oracle 

Could not open connection at pl.gov.cpi.swdprm.logging.ServerLogModule:logWarning 

O godzinie 10:10 problem samoistnie, bez żadnej ingerencji, ustąpił. Połączenia do bazy mogły już być 
nawiązywane.
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Stwierdzono również, że na poziomie serwera bazy danych Oracle od godz. 8:00 do 12:00 
zaobserwowano długie czasy na zdarzeniu lockfilesync ok. 12-14 ms , gdzie zwykle jest to kilka ms.

Przed godziną 11:00 zdarzenie locakfilesync zajmowało 80% wszystkich zdarzeń. Wydłużony był 
commit z DataGuard z Zapasowego Ośrodka Krajowego. Po godz. 11:05 nie zaobserwowano już 
problemów na serwerach aplikacyjnych.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości - zapewnienie przez 
administratora stabilnego połączenia do Bazy Danych. Tego typu zachowania sieci powinny ustąpić po 
wdrożeniu nowej technologii SDN sieci L2. Sieć OST 112 będzie wówczas niezależna od rekonfiguracji 
sieci i zostanie odizolowana od zewnętrznych działań wykonywanych przez „providera” sieci.
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Pozostałe zadania

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

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2021 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. Została podpisana umowa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach na 
użyczenie 2 ruterów na potrzeby rozbudowy Centralnego Systemu Dostępowego sieci 
OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)

Została podpisana umowa na użyczenie dwóch routerów Cisco ISR 4461 z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w Katowicach (KWP) do bezpłatnego używania w celu rozbudowy Centralnego 
Systemu Dostępowego OST 112 w części dotyczącej Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Ww. rutery posłużą do realizacji ostatniego etapu projektu SDN w zakresie wydzielenia dedykowanych 
VRFów „VRF DATA SWD PRM” oraz „VRF Radio”. Wydzielenie VRF DATA SWD PRM będzie 
skutkowało wyjściem SWD PRM i podsystemów współpracujących z wykorzystywanego obecnie VRF 
DATA SI CPR i osadzenie całego SWD PRM i podsystemów współpracujących w dedykowanej do 
tego celu części sieci OST 112. W związku z wyizolowaniem części sieci OST 112 wyłącznie na rzecz 
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne konieczna jest rozbudowa węzłów CSD o dedykowane do 
tego urządzenia w celu zapewnienia indywidualnego dostępu do usług wykorzystywanych w SWD 
PRM. Zgodnie z ustaleniami z operatorem OST112 i potwierdzonym projektem wydzielenia 
dedykowanych sieci umożliwiającym w konsekwencji realizację również innych projektów m. in. 
telekomunikacyjnych – PZŁ SWD PRM w części radiowej, ww. węzły zostaną  doposażone o routery 
które zostały zakupione w tym celu na które KCMRM uzyskało zgodę Ministra Zdrowia na bezpłatne 
użyczenie.

SWD PRM to system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 
powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.  
o systemie powiadamiania ratunkowego, oraz powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów 
ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia geograficznego 
miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań 
przez zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) oraz wojewódzkich koordynatorów ratownictwa 
medycznego (WKRM), w tym monitorowanie i zarządzanie siłami i środkami, komunikację pomiędzy 
dyspozytorami medycznymi i członkami ZRM, zarządzanie zgłoszeniami i zdarzeniami, prowadzenie 
dokumentacji medycznej (KZW i KMCR, księgi dysponenta ZRM, tworzenie grafików pracy), obsługę 
sytuacji wyjątkowych, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii – możliwość zastępowalności 
poszczególnych dyspozytorni medycznych.
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W zakresie transmisji danych pomiędzy użytkownikami SWD PRM uczestniczącymi w procesie 
przyjęcia oraz obsługi zgłoszeń alarmowych wykorzystywana jest sieć OST 112. Sieć tę utworzono 
w ramach realizacji projektu pod nazwą Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi 
numeru alarmowego 112 i innych numerów alarmowych. Sieć OST 112 ze względów bezpieczeństwa 
oraz niezawodności jest wyizolowaną siecią teleinformatyczną bez dostępu do sieci zewnętrznej – 
Internetu. Usługi lub aplikacje uruchomione w sieci OST 112 nie są dostępne dla użytkowników z poza 
tej sieci np. z Internetu. Konfiguracja ruchu sieciowego jest realizowana przez operatora sieci OST112 
– Komendę Główną Policji. Połączenia sieciowe związane z obsługą stanowisk mobilnych 
zainstalowanych w ambulansach wymagają dostępu do sieci OST 112 i obsługiwane są przez APN, 
podłączony do punktów styku CP SPR (Centralny Punkt Systemów Powiadamiania Ratunkowego) 
zarządzanych przez operatora OST112.

3. Została podpisana umowa z firmą NETIA S. A. na realizację projektu pn.: „Zakup 
dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń 
alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”

W dniu 2 sierpnia 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn.: „Zakup dostępu do sieci 
PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na 
numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego”.

Wykonawcą umowy jest firma NETIA S. A., która zrealizuje umowę za kwotę 3 972 900,00 złotych 
brutto.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla PZŁ SWD PRM w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne, pomiędzy siecią PSTN a PZŁ SWD PRM w technologii SS7 
związanych z obsługą wywołań alarmowych kierowanych od osób będących w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego na numer alarmowy 999.

Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych:

1) kierowanie wywołań głosowych na numer alarmowy 999, realizowanych przez 
abonentów mobilnych i stacjonarnych, do właściwej terytorialnie OR zgodnie 
z Tablicami NKA;

2) aktualizowanie Tablic NKA.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest uruchomienie w każdym z OR PZŁ SWD 
PRM, dwóch linksetów SS7 składających się z dwóch traktów E1 każdy, do dwóch niezależnych central 
po stronie operatora PSTN. W każdym linksecie w jednym z traktów E1 przewidziano uruchomienie 
Linku Sygnalizacyjnego w 16 szczelinie traktu. Powyższa konfiguracja pozwala na uruchomienie 61 
kanałów rozmównych do każdej z central operatora PSTN, łącznie dając możliwość obsłużenia 122 
rozmów telefonicznych prowadzonych w jednym czasie. Należy zastosować symetryczny podział ruchu 
pomiędzy oba linksety zarówno w zakresie przesyłu sygnalizacji SS7, jak i rozmów telefonicznych.

Zamawiający wymagał by łącze podstawowe było łączem w technologii kablowej (kabel 
światłowodowy). Zamawiający dopuszcza by łącze zapasowe realizowane było w technologii kablowej 
(kabel światłowodowy) lub w technologii radiowej.
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4. Przekazanie do akceptacji MZ projekt RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Opracowanie koncepcji implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą 
poszkodowanych w SWD PRM

W związku z zakończeniem uzgodnień projektu specyfikacji modyfikacji RFC 
10/2021/KCMRM/SWDPRM – Opracowanie koncepcji implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą 
poszkodowanych z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego, przekazaliśmy ww. dokument do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia.

Produktem zlecenia jest opracowanie koncepcji implementacji założeń funkcjonalnych, o których mowa 
w dokumencie pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą 
poszkodowanych” – wersja 2.0.

W ramach realizacji RFC:

1) zostanie zrealizowana pełna analiza wpływu regulacji zapisanych w ww. dokumencie 
na funkcjonalności całego SWD PRM;

2) zostaną szczegółowo opisanie procesy wymagające implementacji oraz zakresu ich 
implementacji w poszczególnych Modułach SWD PRM;

3) przygotowane zostaną diagramy procesów wymagających implementacji w SWD 
PRM.

Opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja implementacji procedury postępowania na wypadek 
wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” będzie zawierało:

1) analizy opisane w punktach opisu modyfikacji;
2) procesy wymagające implementacji;
3) opis koniecznych zmian w architekturze SWD PRM;
4) propozycję i opis sposobu testowania wprowadzanych modyfikacji;
5) ramowy harmonogram implementacji modyfikacji, w tym szacowany czas realizacji.

5. Podpisaliśmy czterostronne porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni 
w celu wymiany switch-y w DM01-02 Legnica

Zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy czterostronne porozumienie na udostępnienie powierzchni 
serwerowni w celu wymiany switch-y na potrzeby dyspozytorni medycznej DM01-02 w Legnicy. 

W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych, 
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia 
czterostronnego porozumienia pomiędzy:

1) Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim;
2) Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy;
3) Samorządem Województwa Dolnośląskiego;
4) Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
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w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych 
pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie 
województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej w Legnicy.

Mając na uwadze:

1) treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania 
administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do 
spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 
będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym 
Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie 
województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu 
państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie;

3) okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań 
poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków 
środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez 
całą dobę, przez cały rok;

4) iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez 
optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na 
terenie województwa

– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

1) określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR 
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Legnicy dla potrzeb utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju;

2) określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania, 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie 
województwa i Kraju.

W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych 2 switch-y na 
nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace związane z wymianą switch-
y w DM01-02 w Legnicy zostaną zrealizowane przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego w ramach posiadanego budżetu.
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6. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Opolskim na udostępnienie powierzchni 
serwerowni w celu wymiany switch-y w DM08-01 Opole

Zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim 
porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu wymiany switch-y na potrzeby 
dyspozytorni medycznej DM08-01 w Opolu. 

W związku z realizacją ostatniego etapu projektu wymiany switch-y w dyspozytorniach medycznych, 
funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, wystąpiła konieczność zawarcia 
czterostronnego porozumienia pomiędzy:

1) Skarbem Państwa – Wojewodą Opolskim;
2) Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

w celu określenia zasady udostępniania, utrzymania i zapewnienia niezbędnych warunków technicznych 
pomieszczenia serwerowni dla potrzeb utrzymania prawidłowego funkcjonowania Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na terenie 
województwa i kraju w celu montażu switch-y w dyspozytorni medycznej w Opolu.

Mając na uwadze:

1) treść art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym zadania 
administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) oraz jego rozbudowy i modyfikacji minister właściwy do 
spraw zdrowia powierzył dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 
będącego jednostką nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) treść art. 24a ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.), zgodnie z którym 
Wojewoda zapewnia utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na terenie 
województwa, a utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu 
państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie;

3) okoliczność, iż niezbędnym jest zapewnienie realizacji wyżej wymienionych zadań 
poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz warunków 
środowiskowych do prawidłowej i nieprzerwanej pracy infrastruktury SWD PRM przez 
całą dobę, przez cały rok;

4) iż celowe jest zapewnienie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez 
optymalne i gospodarne zarządzanie zasobami teleinformatycznymi występującymi na 
terenie województwa

– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

1) określenia zasad udostępnienia LPR lub podmiotom upoważnionym przez LPR 
pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w Opolu dla potrzeb utrzymania 
prawidłowego funkcjonowania SWD PRM na terenie województwa i Kraju;

2) określenia zasad udostępniania przez LPR sprzętu niezbędnego do utrzymania, 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użytkowania SWD PRM na terenie 
województwa i Kraju.
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W konsekwencji zawartego porozumienia nastąpi wymiana obecnie wykorzystywanych 2 switch-y na 
nowe 2 switch-e Catalyst P/N C9200-24T z wsparciem producenta. Prace związane z wymianą 
switch-y w DM08-01 w Opolu zostaną zrealizowane przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania 
Ratownictwa Medycznego.

Zakup switch-y został zrealizowany przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 
Medycznego w ramach posiadanego budżetu.

7. Przekazaliśmy do akceptacji MZ nową wersję dokumentu pn.: „Rekomendacja 
minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – 
wersja 4.3

Przygotowaliśmy projekt nowej wersji dokumentu pn.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla 
sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – wersja 4.3.

Dokument został przekazany do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

Celem dokumentu jest określenie rekomendacji minimalnych wymagań dla nowo kupowanego sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego(SWD PRM) funkcjonującego na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego, dyspozytora medycznego oraz zespole ratownictwa medycznego (ZRM) i miejscu 
stacjonowania ZRM.

Dokument obejmuje swym zakresem:

1) minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego w dyspozytorni medycznej, 
miejscu stacjonowania ZRM oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego;

2) minimalne wymagania dla monitora w dyspozytorni medycznej, miejscu stacjonowania 
ZRM oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;

3) minimalne wymagania dla komputera przenośnego w miejscu stacjonowania ZRM, 
LZRM;

4) minimalne wymagania dla terminala mobilnego ZRM, LZRM;
5) minimalne wymagania dla drukarki do ambulansu ZRM;
6) minimalne wymagania dot. urządzenia GPS (do pozycjonowania GPS i monitoringu 

w ZRM);
7) minimalne wymagania dla skanera do Modułu Apteka;
8) minimalne wymagania dla Konsol Dyspozytorskich;
9) minimalne wymagania dla słuchawek.

Dokument w przypadku dyspozytorni medycznych zawiera podział wyposażenia na stanowiska 
dyspozytorów medycznych przyjmujących, wysyłających oraz dyspozytorów głównych uwzględniając 
zakres wykonywanych czynności określony w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2001) oraz potrzeb użytkowników na danym stanowisku.
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Wprowadzone zmiany do wersji 4.3 ww. dokumentu dotyczą:

1) dodania rozdziału 5 Stanowisko administratora wojewódzkiego – wskazanie co 
wchodzi w skład stanowiska administratora wojewódzkiego;

2) rozdziału 13 Konsola Dyspozytorska typ B – minimalne wymagania dla Konsoli 
Dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku dyspozytora medycznego 
wysyłającego, dyspozytora medycznego głównego oraz WKRM – zmiana wymagań:

a) WMKDD.02 w zakresie wymagań dla procesora z „TDP (ang. Thermal Design 
Power): max. 13W” na „TDP (ang. Thermal Design Power): max. 15W.”,

b) WMKDD.05 w zakresie wymagań dla gniazda interfejsów poprzez dodanie 
wymagania „Programowalne przyciski PTT.”;

3) rozdziału 11 Minimalne wymagania dotyczące urządzeń GPS i monitoringu w 
ambulansach – zmiana wymagań:

a) WGPS.08 w zakresie wymagań dla łączności bezprzewodowej z „Moduł 2G, 
3G,  GPRS EDGE,  2 sloty na kartę SIM operatora komórkowego” na  „Moduł 
2G, 3G,  4G GPRS EDGE,  2 sloty na kartę SIM operatora komórkowego”,

b) dodanie wymagania WGPS.014 w zakresie wymagań dla integracji: 
„Urządzenie GPS musi posiadać otwarty interface integracyjny (API).”.

Celem wprowadzenia zmian wskazanych w pkt 1 jest uspójnienie prezentacji wyposażenia stanowiska 
administratora wojewódzkiego z innymi prezentowanymi stanowiskami ww. dokumencie.

Zmiany pisane w pkt 2 w zakresie wymagań dla Konsoli Dyspozytorskiej typ B wynikają ze zmiany 
parametrów urządzeń wprowadzonych przez producenta.  Natomiast zmiany wskazane w pkt 3 wynikają 
ze zmian po stronie operatorów telekomunikacyjnych w zakresie zakończenia, na przestrzeni 1-2 lat, 
świadczenia usług transmisji danych w standardzie 3G oraz dokonania ponownej analizy rynku pod 
kątem specyfikacji urządzeń GPS oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi.

8. Zakończyliśmy prace w infrastrukturze SWD PRM w części wykorzystywanej do 
usługi APN

Zakończyliśmy prace w infrastrukturze Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w części wykorzystywanej do usługi APN (Access Point 
Name).

Prace polegały na wymianie konwertera w jednej z lokalizacji Centralnego Punktu Dostępowego sieci 
OST 112 w części dotyczącej SWD PRM.

Zrealizowane prace nie skutkowały niedostępnością usługi APN wykorzystywanej w tabletach 
zespołów ratownictwa medycznego celem komunikacji aplikacji ZRM – Mobilnej SWD PRM 
z serwerami aplikacyjnymi SWD PRM. 

Usługa APN to wydzielona i odseparowana sieć transmisji danych pomiędzy siecią komórkową 
operatora telekomunikacyjnego a zewnętrzną siecią – w przypadku SWD PRM jest to sieć OST 112.
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9. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla projekt RFC 10/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Opracowanie koncepcji implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą 
poszkodowanych w SWD PRM

Uzyskaliśmy akceptację  Departamentu Bezpieczeństwa dla projektu specyfikacji modyfikacji RFC 
10/2021/KCMRM/SWDPRM – Opracowanie koncepcji implementacji procedury zdarzeń z dużą liczbą 
poszkodowanych. Dokument przed przekazaniem do akceptacji był przedmiotem uzgodnień 
z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Produktem zlecenia jest opracowanie koncepcji implementacji założeń funkcjonalnych, o których mowa 
w dokumencie pn.: „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą 
poszkodowanych” – wersja 2.0.

W ramach realizacji RFC:

1) zostanie zrealizowana pełna analiza wpływu regulacji zapisanych w ww. dokumencie 
na funkcjonalności całego SWD PRM;

2) zostaną szczegółowo opisanie procesy wymagające implementacji oraz zakresu ich 
implementacji w poszczególnych Modułach SWD PRM;

3) przygotowane zostaną diagramy procesów wymagających implementacji w SWD 
PRM.

Opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja implementacji procedury postępowania na wypadek 
wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych” będzie zawierało:

1) analizy opisane w punktach opisu modyfikacji;
2) procesy wymagające implementacji;
3) opis koniecznych zmian w architekturze SWD PRM;
4) propozycję i opis sposobu testowania wprowadzanych modyfikacji;
5) ramowy harmonogram implementacji modyfikacji, w tym szacowany czas realizacji.

10. Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt RFC 
5/2022/KCMRM/SWDPRM – optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2

Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) 
przygotował projekt specyfikacji modyfikacji RFC 5/2022/KCMRM/SWDPRM – 
Optymalizacja funkcjonalności skali bólu – etap 2.

Przedmiotem zmiany jest optymalizacja funkcjonalności skali bólu w Module ZRM poprzez 
możliwość wskazania dokładnej lokalizacji bólu o etiologii urazowej, w sytuacji gdy występuje wiele 
urazów w różnych lokalizacjach na ciele.

W ramach realizacji RFC:

1) w Module ZRM w sekcji II Badanie w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych 
(KMCR) w polu obrażenia należy dodać kolumnę z polami typu checkbox o nazwie 
„Uwzględnij na Skali Bólu”;
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2) zostanie zmodyfikowany mechanizm dodawania opisu skali bólu o etiologii urazowej 
w polu „Opis” w podglądzie i wydruku KMCR;

3) opis dotyczący lokalizacji i charakteru bólu o etiologii urazowej będzie dodawany tylko 
pod warunkiem oznaczenia checkboxów w kolumnie „Uwzględnij na Skali Bólu”;

4) zostanie zmodyfikowany mechanizm walidacji wymaganej do zamknięcia Karty 
Zlecenia Wyjazdu (KZW) w zakresie skali bólu o etiologii urazowej, aby uwzględniać 
wypełnienie kolumny „Uwzględnij na Skali Bólu”;

5) dostosowanie edycji KMCR w zakresie wyżej opisanych zmian w funkcjonalności skali 
bólu  w Module Analityka.

Projekt specyfikacji modyfikacji RFC 5/2022/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja funkcjonalności 
skali bólu – etap 2, zawierający opis ww. zmian został w dniu dzisiejszym przekazany do uzgodnień z 
Członkami Rady ds. SWD PRM przy KCMRM. Uwagi do projektu dokumentu Członkowie Rady mogą 
zgłaszać do 20 sierpnia 2021 roku.

Uwagi do dokumentu zostaną omówione podczas XIV posiedzenia Rady ds. SWD PRM przy Krajowym 
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w dniu 14 września 2021 r.

11. Przekazaliśmy do akceptacji MZ wstępny projekt RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM 
– Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian optymalizujących zarządzanie pojazdem przypisanym 
do zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgodnie z wnioskiem Departamentu Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 roku, znak: DBR.525.3.4.2021.RB, Zespół ds. rozwoju 
SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotował 
wstępny projekt specyfikacji modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja 
zarządzania pojazdami – tankowanie, i przekazał do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa.

Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności wymagającej wprowadzenie aktualnego 
przebiegu pojazdu przez kierownika ZRM w statusie „Tankowanie” oraz oznaczenie pojazdu, który 
został zgłoszony do umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ (OW NFZ) dla konkretnego ZRM.

Obecnie w SWD PRM nie ma możliwości oznaczenia pojazdu, który został przypisany w umowie z 
OW NFZ do konkretnego ZRM oraz brak jest możliwości wprowadzenie stanu przebiegu pojazdu przez 
kierownika ZRM.

Przedmiotem zmiany jest implementacja funkcjonalności umożliwiających wprowadzenie stanu 
aktualnego przebiegu pojazdu przez kierownika ZRM w statusie „Tankowanie” oraz oznaczenie 
pojazdu, który został zgłoszony do umowy z OW NFZ dla konkretnego ZRM.

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest:

1) wprowadzenie możliwości dodania aktualnego przebiegu pojazdu przez kierownik 
ZRM po wybraniu statusu „Tankowanie” w Module ZRM, który odłoży się w „Historii 
przebiegu” w Module Administratora;

2) dodanie możliwości podglądu „Historii przebiegu” w Module Administratora;
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3) wprowadzenie możliwości edycji przebiegu w formatce „Pojazd” w Module 
Administratora, który zapisze się w „Historii przebiegu”;

4) dodanie możliwości oznaczenia pojazdu jako „Pojazd zgłoszony do Umowy z OW 
NFZ” w Module Administratora w formatce „Pojazd”;

5) dodanie możliwości przypisania do ZRM głównego pojazdu zgłoszonego do umowy 
z OW NFZ w Module Administratora w formatce „ZRM”.

12. Podpisaliśmy umowę na rozbudowę i modernizację infrastruktury Systemu Kopii 
Bezpieczeństwa SWD PRM

W związku z wyborem najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa i modernizacja 
Infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa”, podpisaliśmy umowę z Wykonawcą firmą DECSOFT 
S. A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń oraz niezbędnych licencji na oprogramowanie na 
potrzeby rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury Systemu Kopii Bezpieczeństwa w dwóch 
ośrodkach krajowych Podstawowym (POK) i Zapasowym (ZOK) Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także na instalacji urządzeń w ośrodku backupowym 
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Zamawiający posiada obecnie System Kopii Bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu Data Protector 
oraz na dwóch kompletach HPE StoreEver MSL6480 Tape Library i HPE ProLiant DL380p Gen8 
po 1 komplecie w POK i w ZOK. W związku z rozbudową infrastruktury fizycznej i jednocześnie 
zachowania kompatybilność rozwiązania Zamawiający zamierza rozbudować je o:

1) deduplikator HPE StoreOnce 5200 – w ramach zadania Wykonawca ma wykonać także 
usługi polegające na montażu deduplikatora w szafie typu RACK Zamawiającego w 
lokalizacji ośrodka backupowego . W przypadku takiej konieczności Wykonawca musi 
zmodyfikować instalację prądową, zabezpieczenia prądowe rozbudowywanych 
w ramach projektu szaf RACK Zamawiającego oraz zaktualizować projekt techniczny 
oraz dokumentację powykonawczą Zamawiającego w tym zakresie w celu akceptacji 
modyfikacji przez administratora CPD;

2) trzy serwery HPE ProLiant DL380 Gen10 – dostawa i montaż w szafach wskazanych 
przez Zamawiającego w lokalizacji POK i ZOK. W przypadku takiej konieczności 
Wykonawca musi zmodyfikować instalację prądową, zabezpieczenia prądowe 
rozbudowywanych w ramach projektu szaf RACK Zamawiającego oraz zaktualizować 
projekt techniczny oraz dokumentację powykonawczą Zamawiającego w tym zakresie 
w celu akceptacji modyfikacji przez administratora CPD;

3) nowe taśmy HPE LTO-6 do posiadanych bibliotek MSL6480.

13. Uruchomiliśmy automatyczną synchronizację danych użytkowników pomiędzy AD 
SWD PRM a PZŁ SWD PRM

W ramach realizacji kolejnych prac związanych z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) 
i optymalizacji wykonywanych zadań przez administratorów dysponenta, administratorów 
wojewódzkich oraz administratora centralnego w dniu dzisiejszym, po zakończeniu testów, 
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uruchomiliśmy automatyczną synchronizację danych użytkowników pomiędzy active directory (AD) 
SWD PRM a PZŁ SWD PRM w tym automatyczne przydzielanie nowotworzonym użytkownikom 
niezbędnych do pracy w PZŁ SWD PRM atrybutów.

W związku z powyższym z dniem dzisiejszym, każdy nowo tworzony użytkownik SWD PRM, któremu 
administrator lokalny nada w Module Administratora uprawnienia dyspozytora medycznego zostanie 
automatycznie przydzielony do grupy “PZL” w AD a następnie automatycznie trafi do PZŁ SWD PRM 
celem automatycznego nadania właściwych atrybutów. Dodatkowo w przypadku odebrania uprawnień 
dyspozytora medycznego w Module Administratora skutkuje usunięciem danego użytkownika z PZŁ 
SWD PRM.

Wprowadzone rozwiązanie eliminuje konieczności tworzenia przez administratorów lokalnych 
zgłoszeń w HD celem nadania uprawnień w PZŁ SWD PRM. Synchronizacja danych pomiędzy AD 
a PZŁ SWD PRM odbywa się co 5 minut.

14. Rozpoczęły się pierwsze wizje lokalne OR PZŁ SWD PRM w związku z realizacją 
łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń z numeru 999

W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn.: „Zakup dostępu do sieci PSTN 
w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer 
alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego”, w dniu dzisiejszym rozpoczęły się wizje lokalne Ośrodków Regionalnych Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (OR PZŁ SWD PRM).

Celem prowadzonych wizji lokalnych jest zweryfikowanie odpowiedniej technologii łączy, które mają 
zostać zbudowane do danej lokalizacji.

Zakres wizji lokalnych obejmuje:

1) uzgodnienie przebiegu kabli światłowodowych w budynku dla łącza podstawowego 
i zapasowego;

2) w części lokalizacji uzgodnienie instalacji radiolinii;
3) dostęp do serwerowni w której jest zlokalizowana szafa ze sprzętem do Ośrodka 

Regionalnego PZŁ SWD PRM;
4) dostęp do dróg kablowych (szachty, koryta kablowe itd.) od wejścia kanalizacji 

teletechnicznej do budynku do ww. serwerowni.

15. Podpisaliśmy umowę na rozbudowę infrastruktury POK-ZOK Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

W związku z wyborem najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury POK-
ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”, podpisaliśmy 
umowę z wykonawcą firmą DECSOFT S. A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania oraz licencji wieczystych na potrzeby 
rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej w dwóch ośrodkach krajowych Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego: Podstawowym (POK) 
i Zapasowym (ZOK).
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Zamawiający posiada obecnie rozwiązania ESB firmy Oracle. W związku z koniecznością rozbudowy 
środowiska szyny danych ESB Zamawiający zamierzał nabyć rozwiązania dedykowane przez 
producenta Oracle w celu użycia technologii Hard Partitioning-u. Pozwoli to na optymalizację użycia 
licencji posiadanego rozwiązania ESB oraz realizację rozwiązań HA pomiędzy ośrodkami POK i ZOK.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zamierzał rozbudować obecne środowisko o 2 sztuki  
urządzeń Oracle Database Appliance X8-2-HA. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym 
komplecie Urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK.

Wykonawca musi dostarczyć wspierane przez producenta Urządzeń oprogramowanie do wirtualizacji 
w licencjach wystarczających dla budowanego środowiska. Zamawiający posiada szynę danych Oracle 
Service Bus i wymaga, aby dostarczone Urządzenia były certyfikowane przez firmę Oracle do użycia 
hard partitioningu.

16. Udostępniliśmy nową wersję dokumentu: KCMRM-CT-PR-11 Procedury 
administracyjne Stanowiska Mobilne ZRM – wersja 2.7

W związku z prowadzonym projektem mającym na celu ograniczenie dostępu do Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) poprzez VPN, i  
realizacją dostaw modemów LTE i kart SIM z usługą APN do Urzędów Wojewódzkich na potrzeby ich 
instalacji w stacjach dostępowych w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 
(ZRM), udostępniliśmy nową wersję dokumentu pt.: “KCMRM-CT-PR-11 Procedury administracyjne 
Stanowiska Mobilne ZRM” – wersja 2.7.

Nowa wersja dokumentu zawiera nowy rozdział: 15. Instalacji i konfiguracji modemu LTE do APN w 
miejscach stacjonowania obejmujący swym zakresem:

1) przygotowanie do konfiguracji modemu LTE;
2) instalacja karty SIM;
3) konfiguracja połączenia.

Ww. dokument jest dostępny w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) oraz na 
FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM.

17. Rozpoczęliśmy zadanie ujednolicenia sposobu wprowadzania danych użytkowników 
w AD SWD PRM

W związku z dokonaną analizą przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
(KCMRM) sposobu wprowadzania danych użytkowników w zakresie imienia i nazwiska do active 
directory (AD) Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 
PRM), rozpoczęliśmy prace mające na celu ujednolicenie w skali całego AD SWD PRM prawidłowego 
zapisu ww. danych. Każe imię i nazwisko użytkownika powinno się rozpoczynać wielką literą i powinno 
być kontynuowane poprzez wprowadzanie małymi literami (np.: Adam Kowalski). Obecnie część 
użytkowników jest wprowadzana wyłącznie wielkimi literami a część małymi literami.  Skala tego 
zjawisko jest bardzo różna w poszczególnych województwach. W województwie małopolskim i 
województwie opolskim wszyscy użytkownicy są wprowadzeniu prawidłowo. W pozostałych 
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województwach liczba użytkowników wymagających korekty wach  się od kilkunastu do nawet 
kilkuset.

Błędnie wprowadzone dane użytkownika skutkuje niejednolitym wyświetlaniem użytkowników 
m. in. w SWD PRM i Podsystemie Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM).

W związku z powyższym zespół KCMRM przygotował wykaz nieprawidłowo wprowadzonych danych 
użytkowników dla poszczególnych województw. Dane te zostały przekazane do poprawy przez 
administratorów wojewódzkich w dedykowanej “przystawce” do AD SWD PRM.

W związku z uruchomioną automatyczną synchronizacją danych pomiędzy AD SWD PRM a PZŁ SWD 
PRM, wprowadzone przez administratorów wojewódzkich zmiany w AD SWD PRM będą widoczne 
w poprawionej wersji m. in. w PZŁ SWD PRM. Czas synchronizacji danych pomiędzy AD SWD PRM 
a PZŁ SWD PRM to 5 minut.

W celu zapobiegnięcia ponownie powyższej sytuacji przy najbliższej aktualizacji dokumentów:

1) KCMRM-CT-INS-18 Instrukcja użytkownika Active Directory na potrzeby SWD 
PRM;

2) KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM

zostaną wprowadzone dodatkowe zapisy, opisujące sposób wprowadzania użytkowników w AD SWD 
PRM.

18. Udostępniliśmy nowe narzędzie „Wizualizacja Obsługi Kolejek” (WOK) PZŁ SWD 
PRM

związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM), w dniu dzisiejszym zostało udostępnione użytkownikom 
PZŁ SWD PRM nowe narzędzie pod nazwą: „Wizualizacja Obsługi Kolejek” (WOK) PZŁ SWD PRM.

WOK jest portalem prezentującym dane statystyczne dotyczące pracy dyspozytorni medycznych oraz 
dyspozytorów medycznych, pozwalającym w czasie rzeczywistym obserwować stan kolejek do obsługi 
połączeń alarmowych, stan konsol dyspozytorskich PZŁ SWD PRM w dyspozytorniach medycznych, 
czas oczekiwania na odebranie połączenia przez dyspozytora medycznego na kolejce alarmowej EACD 
– kolejce na którą spływają połączenia z numeru alarmowego 999.

Udostępnione narzędzie w znacznym stopniu ułatwi realizację zadań nałożonych na GDM i ZGDM 
zawartych w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) oraz umożliwi dodatkowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa.

WOK ma być dostępny na stanowisku:

1) głównego dyspozytora medycznego (GDM);
2) zastępcy głównego dyspozytora medycznego (ZGDM);
3) wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (WKRM).
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19. Udostępniliśmy nowe wersje instrukcji użytkownika do poszczególnych modułów 
SWD PRM w związku z planowanym udostępnieniem w środowisku produkcyjnym 
SWD PRM RFC 1/2021/SWD PRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, 
optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz RFC 
03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD PRM 
(etap 1 z 2)

W związku z planowanym udostępnieniem w środowisku szkoleniowym SWD PRM w dniu 16 sierpnia 
2021 r. oraz w środowisku produkcyjnym SWD PRM w dniu 31 sierpnia 2021 r. RFC 
01/2021/KCMRM/SWDPRM –  Statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich 
przypisanych oraz RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM – Poprawa ergonomii pracy użytkowników SWD 
PRM – etap 1 z 2, udostępniliśmy użytkownikom nowe wersje instrukcji użytkownika poszczególnych 
modułów zawierające nowe funkcjonalności dotyczące ww. RFC:

1) KCMRM-ZR-INS-03 Instrukcja użytkownika – Moduł Dyspozytora SWD PRM – 
wersja 5.2;

2) KCMRM-ZR-INS-04 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM – 
wersja 6.5;

3) KCMRM-ZR-INS-09 Instrukcja użytkownika – Moduł Analityka SWD PRM – wersja 
4.8;

4) KCMRM-ZR-INS-12 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Stacjonarny SWD PRM 
– wersja 5.0;

5) KCMRM-ZR-INS-13 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Mobilny SWD PRM – 
wersja 5.0;

6) KCMRM-ZR-INS-14 Instrukcja użytkownika – Moduł Raportowy SWD PRM – wersja 
5.1.

Dla ułatwienia użytkowników Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
przygotował dokument będący skróconą informacją o nowej wersji, zawierającą szczegółowy opis 
zmian. Dokument ten wraz z nowymi wersjami instrukcji użytkownika zostały zamieszczone w wersji 
elektronicznej na FTP-e w katalogu: Wspólne/SWD PRM oraz w repozytorium SWD PRM (dostęp 
wyłącznie z sieci OST 112). 

Celem projektu RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM jest optymalizacja chronologii statusów zespołów 
ratownictwa medycznego (ZRM) i czasów do nich przypisanych poprzez wprowadzenie 
funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja okna szczegółów ZRM 
poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM. Wprowadzone zmiany 
przyczynią się do uporządkowania danych związanych z obsługą zdarzeń przez ZRM. W ramach 
wprowadzanych zmian w Module ZRM:

1) statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej Karty 
Zlecenia Wyjazdu (KZW) będą wyszarzone;

2) i niemożliwe do wybrania przez kierownika ZRM;
3) po zadysponowaniu ZRM statusy operacyjne będą aktywne i możliwe do wybrania wg. 

określonej chronologii. Statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w każdym 
momencie pracy użytkownika w Module Mobilnym ZRM;



32

4) w sytuacji gdy aplikacja SWD PRM na terminalu mobilnym pracuje w trybie off-line, 
aplikacja zachowuje dotychczasową funkcjonalność (nie wymagana jest odpowiednia 
chronologia statusów);

5) do listy statusów został dodany nowy status „Przekazanie pacjenta”. Status ten 
ustawiany przez kierownika ZRM w momencie faktycznego przekazania osoby będącej 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego innemu ZRM, lotniczemu ZRM, 
samolotowemu zespołowi transportowemu lub przekazania pacjenta w podmiocie 
leczniczym. Zmiana statusu skutkuje automatycznym zarejestrowaniem w KZW czasu 
przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności 
Ratunkowych (KMCR) Przekazanie pacjenta;

6) w IP/SOR/innym;
7) dodano nowy przycisk „Odblokuj zmianę statusu”, którego wciśnięcie będzie 

umożliwiało powrót do poprzedniego statusu ZRM oraz usunięcie w dokumentacji 
medycznej czasów automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status, po 
podaniu uzasadnienia i dodatkowej autoryzacji kierownika ZRM.

Celem projektu RFC 03/2021/KCMRM/SWDPRM (etap 1 z 2) jest poprawa ergonomii pracy 
użytkowników SWD PRM i wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie SWD PRM.

W ramach etapu pierwszego zostały zrealizowane następujące funkcjonalności:

1) rozbudowa formatki „Miejsca stacjonowania” w zakresie przekazywania danych z pola 
„Ulica dla PZŁ” do Centralnej Książki Telefonicznej Podsystemu Zintegrowanej 
Łączności SWD PRM. Dziękuję tej modyfikacji na kaflach ZRM w aplikacji DGT DCA 
na konsoli dyspozytorskiej poza kryptonimem ZRM oraz nazwy miejscowości 
stacjonowania danego ZRM pojawi się również nazwa ulicy. Wprowadzone dane 
w Module Administratora po ich zapisaniu w formatce „Miejsca stacjonowania” 
automatycznie zsynchronizują się z PZŁ SWD PRM i pojawią się na kaflach ZRM 
w aplikacji DGT DCA po przelogowaniu użytkownika;

2) w Module ZRM zostały dodane pola z sekundami w wybranych miejscach – zmiana 
związana jest z przygotowaniami do uruchomienia Modułu NFZ i automatycznej 
sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) w Module Dyspozytora zmodyfikowano komunikaty w sekcji „Wywiad medyczny” 
dotyczący informacji o sposobie oddychania pacjenta;

4) dodanie funkcjonalności umożliwiającej edycję w Module Analityka danych w zakresie 
wykonanych testów antygenowych Sars CoV-2 przez użytkowników z uprawnieniem 
analityk dysponenta;

5) modyfikacji poddano również funkcjonalność karnego wylogowania na przerwę 
z powodu bezczynności dyspozytora medycznego. Wspomniana funkcjonalność 
powiązania została;

6) z położeniem suwaka „przyjmujący”.

Zaktualizowane zostaną: Moduł Administratora, Moduł Dyspozytora, Moduł Analityka, Moduł ZRM 
Mobilny i Stacjonarny, Moduł Mapowy, Moduł Raportowy oraz oprogramowanie serwerowe do wersji 
46.2.
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20. Przekazaliśmy do akceptacji MZ wstępny projekt RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM 
– Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian optymalizujących proces zbierania niezbędnych 
informacji w tym logów aplikacji Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) do utworzenia zgłoszenia o incydencje serwisowym aplikacji Helpdesk, 
Zespół ds. rozwoju SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
(KCMRM) przygotował wstępny projekt specyfikacji modyfikacji RFC 17/2021/KCMRM/SWDPRM 
– Mechanizm automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD, i przekazał do akceptacji 
Departamentu Bezpieczeństwa.

Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności jest implementacja funkcjonalności 
pozwalającej wywołać program Ticketcreato.

Obecnie, proces zgłaszania incydentów serwisowych w SWD PRM jest procesem specjalistycznym i w 
większości przypadków, użytkownicy nie są w stanie zebrać wszystkich potrzebnych informacji do 
zgłoszenia w aplikacji Helpdesk w poszczególnych aplikacjach SWD PRM. W wielu przypadkach w 
celu zgrania logów aplikacji konieczne jest wsparcie ze strony administratora wojewódzkiego lub 
administratora dysponenta ZRM.

Przedmiotem zmiany jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program pn.: 
„Ticketcreator”.

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest:

1) dodanie katalogu do wszystkich Modułów SWD PRM zawierającego udostępniony 
przez Zamawiającego program zbierający wszystkie potrzebne dane do zgłoszenia 
incydentu serwisowego w systemie Helpdesk. Katalog o nazwie „ticketcreator”  
powinien zostać umieszczony w głównym katalogu Modułów SWD PRM;

2) dodanie przycisku o nazwie „Zgłoś błąd” na oknie logowania każdego Modułu SWD 
PRM (z wyłączeniem Modułu Mapowego);

3) dodanie przycisku o nazwie „Zgłoś błąd” w sekcji menu każdego Modułu SWD PRM.

Wybranie każdego z ww. opisanych przycisków, powinno uruchamiać plik ticketcreator.exe. 
W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś błąd” z okna logowania się, SWD PRM przekaże informacje 
o ścieżce aplikacji SWD PRM do programu Ticketcreator. W przypadku wybrania przycisku „Zgłoś 
błąd” z okna zalogowanej aplikacji, SWD PRM przekaże token sesji użytkownika SWD PRM 
(korzystając z kodowania base64) oraz informacje o ścieżce aplikacji SWD PRM do programu 
Ticketcreator.

21. Udostępniliśmy nową wersje dokumentu KCMRM-CT-PR-09 Procedura obsługi 
wniosków o wydawanie nowej, duplikatu lub blokady karty SIM dla administratorów 
lokalnych ” – wersja 2.2

W celu optymalizacji procesu dystrybucji kart SIM i rezygnacji z konieczności podpisywania 
protokołów i przydzielania kart SIM na rzecz ich dystrybucji za pośrednictwem Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), udostępniony został 
zaktualizowany dokument pt.: „KCMRM-CT-PR-09 Procedura obsługi wniosków o wydawanie nowej, 
duplikatu lub blokady karty SIM dla administratorów lokalnych ” – wersja 2.2.



34

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1) zmiany nazwy procedury;
2) doprecyzowania zakresu procedury, obejmujące obsługę wniosków o wydanie nowej, 

duplikatu lub blokady karty SIM dla administratorów lokalnych;
3) usunięcia z procedury protokołów przekazania kart SIM, wystawianych w związku 

z ich wydawaniem;
4) przydzielania przez administratora centralnego kart SIM i ich weryfikacji przez 

administratora wojewódzkiego i administratora dysponenta ZRM poprzez Moduł 
Administratora SWD PRM.

Ww. dokument został zamieszczony w repozytorium SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112). 
Informacja o aktualizacji procedury została przekazana do Urzędów Wojewódzkich.

22. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla nowej wersji dokumentu pn.: „Rekomendacja 
minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM” – 
wersja 4.3

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla nowej wersji 
dokumentu pn.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi 
SWD PRM” – wersja 4.3.

Celem dokumentu jest określenie rekomendacji minimalnych wymagań dla nowo kupowanego sprzętu 
wykorzystywanego do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego(SWD PRM) funkcjonującego na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego, dyspozytora medycznego oraz zespole ratownictwa medycznego (ZRM) i miejscu 
stacjonowania ZRM.

Dokument obejmuje swym zakresem:

10) minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego w dyspozytorni medycznej, 
miejscu stacjonowania ZRM oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego;

11) minimalne wymagania dla monitora w dyspozytorni medycznej, miejscu stacjonowania 
ZRM oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;

12) minimalne wymagania dla komputera przenośnego w miejscu stacjonowania ZRM, 
LZRM;

13) minimalne wymagania dla terminala mobilnego ZRM, LZRM;
14) minimalne wymagania dla drukarki do ambulansu ZRM;
15) minimalne wymagania dot. urządzenia GPS (do pozycjonowania GPS i monitoringu 

w ZRM);
16) minimalne wymagania dla skanera do Modułu Apteka;
17) minimalne wymagania dla Konsol Dyspozytorskich;
18) minimalne wymagania dla słuchawek.
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Dokument w przypadku dyspozytorni medycznych zawiera podział wyposażenia na stanowiska 
dyspozytorów medycznych przyjmujących, wysyłających oraz dyspozytorów głównych uwzględniając 
zakres wykonywanych czynności określony w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), a także w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2001) oraz potrzeb użytkowników na danym stanowisku.

Wprowadzone zmiany do wersji 4.3 ww. dokumentu dotyczą:

4) dodania rozdziału 5 Stanowisko administratora wojewódzkiego – wskazanie co 
wchodzi w skład stanowiska administratora wojewódzkiego;

5) rozdziału 13 Konsola Dyspozytorska typ B – minimalne wymagania dla Konsoli 
Dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku dyspozytora medycznego 
wysyłającego, dyspozytora medycznego głównego oraz WKRM – zmiana wymagań:

c) WMKDD.02 w zakresie wymagań dla procesora z „TDP (ang. Thermal Design 
Power): max. 13W” na „TDP (ang. Thermal Design Power): max. 15W.”,

d) WMKDD.05 w zakresie wymagań dla gniazda interfejsów poprzez dodanie 
wymagania „Programowalne przyciski PTT.”;

6) rozdziału 11 Minimalne wymagania dotyczące urządzeń GPS i monitoringu 
w ambulansach – zmiana wymagań:

c) WGPS.08 w zakresie wymagań dla łączności bezprzewodowej z „Moduł 2G, 
3G,  GPRS EDGE,  2 sloty na kartę SIM operatora komórkowego” na  „Moduł 
2G, 3G,  4G GPRS EDGE,  2 sloty na kartę SIM operatora komórkowego”,

d) dodanie wymagania WGPS.014 w zakresie wymagań dla integracji: 
„Urządzenie GPS musi posiadać otwarty interface integracyjny (API).”.

Celem wprowadzenia zmian wskazanych w pkt 1 jest uspójnienie prezentacji wyposażenia stanowiska 
administratora wojewódzkiego z innymi prezentowanymi stanowiskami ww. dokumencie.

Zmiany pisane w pkt 2 w zakresie wymagań dla Konsoli Dyspozytorskiej typ B wynikają ze zmiany 
parametrów urządzeń wprowadzonych przez producenta.  Natomiast zmiany wskazane w pkt 3 wynikają 
ze zmian po stronie operatorów telekomunikacyjnych w zakresie zakończenia, na przestrzeni 1-2 lat, 
świadczenia usług transmisji danych w standardzie 3G oraz dokonania ponownej analizy rynku pod 
kątem specyfikacji urządzeń GPS oraz ich integracji z systemami zewnętrznymi.

23. Przekazaliśmy do akceptacji MZ projekt nowej wersji tabeli zastępowalności 
dyspozytorni medycznych

W związku z zrealizowanymi i zaplanowanymi do realizacji na 2021 r. pracami w zakresie koncentracji 
dyspozytorni medycznych, zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
przekazał do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia rekomendację przygotowania i 
dokonania zmian w zakresie zastępowalności dyspozytorni medycznych w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz Podsystemie Zintegrowanej 
Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia (PZŁ SWD PRM).
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W związku z popisaną w dniu 2 sierpnia 2021 r. umową z firmą NETIA S. A. na realizację projektu pn.:  
„Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi zgłoszeń 
alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” w ramach, której wymagane jest również 
określenie zewnętrznej zastępowalności Ośrodków Regionalnych (OR) PZŁ SWD PRM na poziomie 
operatora telekomunikacyjnego nowa wersja tabeli zastępowalności została rozbudowana o nowy 
element – zastępowalność OR na poziomie operatora telekomunikacyjnego.

Przygotowana nowa wersja tabeli zastępowalności wykonana została uwzględniająca m. in. liczbę 
ludności w obszarze danej dyspozytorni medycznej, liczbę stanowisk dyspozytorskich, liczbę 
obsługiwanych połączeń oraz charakterystykę i specyfikę poszczególnych województw.

24. Ponownie ogłosiliśmy postępowanie pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki 
serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector”

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie postępowania pn.: „Dostawa licencji oraz 
przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector”.

Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup licencji Data Protector wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 
wraz z supportem producenta na okres 36 miesięcy;

2) przedłużenie wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane 
w OPZ na okres 36 miesięcy, biorąc pod uwagę, że posiadane licencje mają obecnie 
czynne wsparcie producenta, które wygasa z dniem 27 grudnia 2021 r.

Zamówienie nie obejmuje jakichkolwiek prac instalacyjnych czy konfiguracyjnych, a jedynie zakup 
brakujących licencji wraz ze wsparciem oraz nabycie wsparcia producenta na posiadane już licencje.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona również na stronie 
internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – TUTAJ. 

Termin składania ofert został wyznaczony w dniu 14 września 2021 r. na godz. 12:30.

25. Ponownie ogłosiliśmy postępowanie na zakup systemu AVL dla SWD PRM

W związku z realizacją projektu rozbudowy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) do wersji 2.0 zapraszamy do składania ofert  w postępowaniu 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup systemu AVL”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, wdrożenie i uruchomienie produkcyjne systemu AVL na potrzeby 
SWD PRM oraz zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia technicznego producenta Oprogramowania.

System AVL musi umożliwiać co najmniej:

1) geolokalizację w czasie rzeczywistym pojazdów realizujących zadania z 
wykorzystaniem SWD PRM;
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2) zbieranie określonych parametrów i informacji, a następnie zapisaniu ich w bazie 
danych;

3) System AVL musi posiadać kompatybilność z posiadanymi modułami GPS Teltonika 
FM3300, Teltonika FM6300, GPS AWIA LC 3G oraz z innymi dostępnymi na rynku 
odbiornikami GPS;

4) pobieranie danych geolokalizacyjnych radiotelefonów nasobnych oraz przewoźnych 
wyposażonych w odbiornik GPS, wykorzystywanych przez zespoły ZRM z serwerów 
radiowych, będących częścią infrastruktury PZŁ SWD PRM, a następnie zapisaniu ich 
w bazie danych.

Celem postępowania poza dostawą Oprogramowania jest wdrożenie i uruchomienie Oprogramowania 
AVL na infrastrukturze Zamawiającego.

Utrzymanie zakupionego przedmiotu zamówienia będzie prowadzone przez KCMRM, które pozostaje 
administratorem SWD PRM.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty.

Oferty należy przesłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 roku do godziny 12:30.

26. Zleciliśmy realizację RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm automatycznego 
zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 1)

Po zakończeniu weryfikacji wyceny specyfikacji modyfikacji RFC 17/2021/SWDPRM – Mechanizm 
automatycznego zbierania logów z SWD PRM do HD (etap 1) zleciliśmy jego realizację.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian optymalizujących proces zbierania informacji koniecznych 
do utworzenia zgłoszenia o incydencie serwisowym w aplikacji SWD PRM w systemie Helpdesk. 
Wprowadzona zmiana wyeliminuje konieczność ręcznego zbierania danych o:

1) danych o stacji dostępowej wykorzystywanej do obsługi SWD PRM;
2) danych o aplikacji SWD PRM wykorzystywanej na stacji dostępowej;
3) logów aplikacji SWD PRM.

Produktem zlecenia jest implementacja funkcjonalności pozwalającej wywołać program Ticketcreator.

W pierwszym etapie realizacji zlecenia, zmiany zostaną wprowadzone w Module Administratora, 
Dyspozytora, ZRM i Analityka SWD PRM.

W drugim etapie realizacji zlecenia, zaplanowanym do realizacji w 2022 roku, zmiany zostaną 
wprowadzone w Module CO LPR, LZRM, Planisty, Apteka, NFZ, Koordynatora.

Planowana modyfikacja obejmuje dodanie katalogu do wszystkich Modułów SWD PRM zawierającego 
program o nazwie „ticketcreator”  zbierającego wszystkie potrzebne dane do zgłoszenia incydentu 
serwisowego w systemie Helpdesk.

Dodatkowo, na oknie logowania każdego Modułu SWD PRM oraz sekcji menu każdego Modułu SWD 
PRM dodany zostanie przycisk o nazwie „Zgłoś błąd” za pomocą, którego użytkownik będzie miał 
możliwość wywołania okna zgłaszania incydentu serwisowego w systemie Helpdesk.
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