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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 123 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 4110 (średnio: 2.92 
wiadomości na zgłoszenie).
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM

1. 06.10.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.54 i Modułu Mapy w wersji 46.53 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.53 na środowisku SZK

2 13.10.2021 Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.56 na środowisku SZK

3. 19.10.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM, ZRM MS 
w wersji 46.56 i Modułu Mapy w wersji 46.53 oraz oprogramowania 
serwerowego w wersji 46.53 na środowisku PROD2

4. 29.10.2021
Instalacja Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM i ZRM MS 
w wersji 46.71 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 46.71 na środowisku 
TEST
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 
SWD PRM

Wersja 46.53

Moduł Mapy:

Poprawiono mechanizm przesyłania danych lokalizacyjnych między Modułem Mapy a Modułem 

Dyspozytora, który powodował błąd w ustalaniu lokalizacji dla KZW.

Oprogramowanie serwerowe 46.53:

Poprawiono zapytania SQL poprzez dodanie aliasu tabel w zapytaniach pobierających dane 

o obserwatorach ZW.

Wersja 46.54

Moduł Administratora:

Udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł Analityka:

Udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono mechanizm przesyłania danych lokalizacyjnych między Modułem Mapy 

a Modułem Dyspozytora, który powodował błąd w ustalaniu lokalizacji dla KZW;

2) udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyglądzie przycisku "Zgłoś błąd" w oknie 

logowania względem reszty modułów;

2) poprawiono błąd polegający na zablokowaniu przycisków menu kontekstowego po lewej 

stronie Modułu ZRM, uniemożliwiającą użycia funkcji "Zgłoś błąd";

3) udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.
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Wersja 46.56

Moduł Administratora:

Udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł Analityka:

Udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł Dyspozytora:

Udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono błąd polegający na braku możliwości edycji KMCR w Module ZRM MS;

2) udostępniono nową wersję programu „Ticketcreator”.

Wersja 46.71

Moduł Administratora:

Zaimplementowano mechanizm HSM.

Moduł Analityka:

1) poprawiono błąd polegający na wydruku pustych znaków w karcie KZW z przepisanym 

wywiadem medycznym oraz pustych znaków w KOZ w Module Analityka;

2) wprowadzono mechanizm ponownej wysyłki do SIM tylko dla statusów: „Błąd SIM”, 

„Zaktualizowano w SIM” i „Sprawozdano do SIM”;
3) zmieniono walidację danych raportowanych do SIM - komunikat o potrzebie ponownej wysyłki 

do SIM (KMCR/KZW);

4) dodano komunikat o konieczności ponownej wysyłki do SIM po edycji KMCR/KZW, jeśli 

zmianie uległy dane podlegające raportowaniu do SIM;

5) dodano mechanizm wysyłki zdarzeń medycznych dla pacjentów legitymujących się dowodem 

osobistym, paszportem i prawem jazdy.
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Moduł Dyspozytora:

1) poprawiono pracę aplikacji w trybie offline poprzez dodanie ograniczenia maksymalnego czasu 

wykonania zapytania do bazy danych w celu uniknięcia awarii podczas wchodzenia w tryb 

offline, gdy następuje brak połączenia z bazą danych;

2) poprawiono błąd polegający na niepoprawnym oznaczeniu zastępcy dyspozytora głównego. 

Zastępca dyspozytora głównego oznaczony jako wysyłający w bazie danych widniał, jako

niewysyłający;

3) poprawiono błąd polegający na niepoprawnej chronologii i dublowaniu się notyfikacji 

w Module Dyspozytora;

4) poprawiono błąd polegający na wydruku pustych znaków w karcie KZW z przepisanym 

wywiadem medycznym oraz pustych znaków w KOZ w Module Analityka.

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS:

1) poprawiono błąd polegający na braku czasu wyjazdu do zdarzenia w wydruku KZW

w momencie odwołania zlecenia;

2) poprawiono błąd polegający na wydruku pustych znaków w karcie KZW z przepisanym 

wywiadem medycznym oraz pustych znaków w KOZ w Module Analityka;

3) dodano komunikat o potwierdzeniu wyjścia z sekcji „Dane pacjenta” przy oznaczeniu pacjenta 

jako NN/NW;

4) usunięto komunikat podczas zmiany statusów przy oznaczaniu pacjenta jako NN/NW.

Oprogramowanie serwerowe 46.71:

1) poprawiono pracę aplikacji w trybie offline poprzez dodanie ograniczenia maksymalnego czasu 

wykonania zapytania do bazy danych w celu uniknięcia awarii podczas wchodzenia w tryb 

offline gdy następuje brak połączenia z bazą danych;

2) zaimplementowano mechanizm HSM.
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RFC – wstępne zlecenia

brak

RFC – zlecenia przekazane do realizacji

1) 17/2020/KCMRM/SWDPRM (etap 1) - Optymalizacja wielkości czcionki w module ZRM 

(Identyfikator NFZ);

2) 15/2021/KCMRM/SWDPRM - Optymalizacja zarządzania pojazdami;

3) 17/2021/KCMRM/SWDPRM (etap 2a) - Mechanizm automatycznego zbierania logów 

z SWD PRM do HD;

4) 17/2021/KCMRM/SWDPRM (etap 2b) - Mechanizm automatycznego zbierania logów 

z SWD PRM do HD;
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Incydenty Serwisowe

W terminie od dnia 01.10.2021 do 31.10.2021 odnotowano jeden incydent serwisowy mający wpływ 
na działanie systemu SWD PRM. 

Incydent Serwisowy z dnia 30 października 2021 r.

Incydent serwisowy wystąpił w dniu 30.10.2021 r. od godziny 10:30 do godziny 12:30. W związku 
z wystąpieniem incydentu serwisowego w systemie Helpdesk utworzone zostało zgłoszenie: 
KCMRM# 2248919 – „Awaria SWDPRM”. W trakcie trwania incydentu, występowało 
przechodzenie stanowisk dyspozytorskich oraz aplikacji ZRM w tryb offline. Zgłaszane były 
również problemy z logowaniem się do MDYS, po wylogowaniu z aplikacji. Problemy na części 
stanowisk zgłaszały dyspozytornie medyczne w całym kraju.

Około godziny 10:35 inżynierowie wsparcia Gabos otrzymali informacje drogą telefoniczną od 
Centrum Technicznego SWD PRM, że dyspozytornie medyczne zgłaszają problem 
z przechodzeniem aplikacji w stan offline. Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia podjęte zostały 
działania polegające na sprawdzeniu poprawności działania systemu SWD PRM. 

Około godziny 10:37 sprawdzono poprawność działania serwerów aplikacyjnych w narzędziu do 
monitoringu Zabbix, gdzie zaobserwowano komunikaty o przechodzeniu wszystkich serwerów 
aplikacyjnych w POK i ZOK w stan offline. Niezwłocznie przystąpiono do procedury restartu 
wszystkich serwerów aplikacyjnych, która nie przyniosła rezultatów. 

Około godziny 10:40 rozpoczęto analizę zebranych logów serwerów aplikacyjnych przez zespół 
inżynierski Wykonawcy. Analiza logów wykazała błędy związane z komunikacją serwerów 
aplikacyjnych z bazą danych Oracle. Poniżej przykładowy zapis logów z jednego serwera 
aplikacyjnego:

2021-10-30 10:41:05,547 ERROR [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (EJB 
default - 1) javax.resource.ResourceException: IJ000453: Unable to get managed connection for 
java:jboss/datasources/Oracle|server_vm-pp2-app-9

2021-10-30 10:41:05,547 WARN [org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper] (EJB 
default - 1) SQL Error: 0, SQLState: null|server_vm-pp2-app-9

oraz przykładowy log z bazy danych:

Time: 30-OCT-2021 10:46:54
Fatal NI connect error 12170.
  Tracing not turned on.
  VERSION INFORMATION:
        TNS for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
        Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
        TCP/IP NT Protocol Adapter for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
TNS-12535: TNS:operation timed out
   ns secondary err code: 12606
  Time: 30-OCT-2021 10:46:54
  Tns error struct:
    nt main err code: 0
  Tracing not turned on.
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    nt secondary err code: 0
    ns main err code: 12535
  Tns error struct:
    nt OS err code: 0

  Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.45.137.201)(PORT=23570))
    ns main err code: 12535

2021-10-30T10:46:54.577005+02:00
WARNING: inbound connection timed out (ORA-3136)
TNS-12535: TNS:operation timed out
TNS-12535: TNS:operation timed out
    ns secondary err code: 12606
    ns secondary err code: 12606
    nt main err code: 0
    nt main err code: 0
    nt secondary err code: 0
    nt secondary err code: 0
    nt OS err code: 0
    nt OS err code: 0
  Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.45.137.201)(PORT=23694))
  Client address: (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=10.45.137.201)(PORT=23608))
2021-10-30T10:46:54.577657+02:00
WARNING: inbound connection timed out (ORA-3136)
2021-10-30T10:46:54.577661+02:00
WARNING: inbound connection timed out (ORA-3136)

O godzinie 11:07 inżynier wsparcia Gabos poinformował Głównego Administratora KCMRM, że 
na podstawie wyniku analizy logów wymagana jest procedura przeprowadzenia restartu bazy 
danych.

O godzinie 11:08 inżynier wsparcia Gabos rozpoczął procedurę wyłączenia serwerów aplikacyjnych 
na obu ośrodkach krajowych POK i ZOK.

O godzinie 11:12 Główny Administrator KCMRM przystąpił do procedury restartu bazy danych.

O godzinie 11:18 na podstawie zakończenia procedury restartu bazy danych, inżynier wsparcia 
Gabos niezwłocznie przystąpił do uruchomienia serwerów aplikacyjnych.

O godzinie 11:26 inżynier wsparcia Gabos zakończył procedurę uruchomienia serwerów 
aplikacyjnych. Przystąpiono do weryfikacji poprawności działania systemu. Na podstawie 
otrzymywanych informacji w trakcie spotkania w aplikacji Webex, potwierdzano prawidłowe 
działanie systemu SWD PRM. Inżynier wsparcia Gabos potwierdził, że narzędzie monitoringu 
Zabbix przestało wyświetlać ostrzeżenia. Zaobserwowano prawidłową pracę wszystkich serwerów 
aplikacyjnych na obydwu ośrodkach POK i ZOK. Logi nie wykazywały już błędów połączeń do 
bazy danych. W tym samym czasie Centrum Techniczne SWD PRM zaczęło otrzymywać informacje 
od dyspozytorni medycznych z całego kraju, że problemy ze statusem offline ustąpiły i  aplikacje 
wróciły do działania.

O godzinie 11:43 doszło do nieplanowanego restartu serwerów aplikacyjnych.

O godzinie 11:56 inżynier wsparcia Gabos, zakończył procedurę uruchomienia serwerów 
aplikacyjnych. Od tego momentu inżynier wsparcia Gabos potwierdził, że narzędzie monitoringu 
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Zabbix przestało wyświetlać ostrzeżenia. Zaobserwowano prawidłową pracę wszystkich serwerów 
aplikacyjnych na ośrodkach POK i ZOK. Logi nie wykazywały już błędów połączeń do bazy danych. 

Około godziny 12:05 W trakcie trwającego spotkania w aplikacji Webex inżynier CT SWD PRM, 
zgłosił pojedyncze problemy odpowiedzi servletów z serwerów aplikacyjnych ZOK. 

O godzinie 12:15 inżynier wsparcia Gabos, wykonał kolejny restart serwerów aplikacyjnych 1, 3, 8  
w ośrodku ZOK. 

Po wykonaniu ponownego restartu ww. serwerów w ośrodku ZOK, podczas dalszej analizy 
potwierdzono problem braku odpowiedzi usługi servlet na wymienionych serwerach. 

O godzinie 12:32 Inżynier wsparcia Gabos na podstawie wyników analizy, przystąpił do procedury 
twardego restartu ww. serwerów aplikacyjnych w ośrodku ZOK.

O godzinie 12:42 w trakcie spotkania w aplikacji Webex, potwierdzono prawidłowe odpowiedzi 
serwerów 1, 3, 8  w ośrodku ZOK.

O godzinie 12:48 Centrum Techniczne SWD PRM wysłało komunikat o zakończeniu incydentu 
serwisowego. 

Przejście stanowisk w tryb offline związane było z nieprawidłowym zamknięciem jednej z sesji 
bazodanowych, która od tego momentu blokowała inne sesje odwołujące się do kluczowej tabeli 
karta_mcr. Spowodowało to niedostępność usług aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo 
podłączyć się do bazy danych Oracle z faktu odwołania do kluczowej tabeli. Efektem takiego 
procesu, było wysycenie się puli połączeń na serwerach aplikacyjnych, co skutkowało 
przechodzeniem ich  w tryb offline.

W ocenie Wykonawcy bezpośrednią przyczyną przejścia stanowisk w tryb offline było zablokowanie 
bazy danych spowodowane nieoptymalną konfigurację  Redo Log. 

Na podstawie artykułu:

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=115095744344286&id=1376
916.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1rce10l59_4

Standardowe zalecenia mówią, że zmiana dziennika logu powinna następować co 15 do 20 minut. 
Jeśli przełączniki występują częściej niż to, nastąpi więcej operacji „synchronizacji plików 
dziennika”, co oznacza więcej oczekiwania na poszczególne sesje.

Obecnie system skonfigurowany jest tak, że przełączenia następują co około minutę. 

Logi z czasu trwania incydentu pokazują, że głównym procesem blokującym bazę danych był log 
writer:

HM: Early Warning - Session ID 217 serial# 54542 OS PID 16444 (FG)
is waiting on 'log file switch (checkpoint incomplete)' for 32 seconds
p1: ''=0x0, p2: ''=0x0, p3: ''=0x0
Final Blocker is Session ID 2416 serial# 27826 on instance 1
which is waiting on 'rdbms ipc message' for 0 seconds
p1: 'timeout'=0x8d, p2: ''=0x0, p3: ''=0x0

Skutkiem takiego zachowania bazy było przejście stanowisk w tryb offline. Związane było to 
z nieoczekiwanym, wydłużonym czasem odpowiedzi bazy danych, która od tego momentu blokowała 

https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=115095744344286&id=1376916.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1rce10l59_4
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=115095744344286&id=1376916.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1rce10l59_4
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inne sesje. Spowodowało to niedostępność usług aplikacyjnych, które nie mogły prawidłowo 
podłączyć się do bazy danych Oracle. 

Efektem takiego procesu, było wysycenie się puli połączeń na serwerach aplikacyjnych, co skutkowało 
przechodzeniem ich  w tryb offline.

Działania zapobiegające wystąpienia incydentu serwisowego w przyszłości:

1) rekonfiguracja plików redo log w celu wydłużenia czasu przełączania się zgodnie z zaleceniami 
producenta bazy danych Oracle;

2) optymalizacja zapytania aplikacyjnego skierowanego do bazy danych generującego „Error 936 
– niepełna składnia”;

3) wprowadzenie na środowisko produkcyjne poprawki aplikacyjnej zabezpieczającej prawidłową 
reakcję Modułu Dyspozytora na problemy z dostępnością serwera aplikacyjnego;

4) wykonanie partycjonowania największych tabel systemu SWD PRM w bazie danych 
z jednoczesną analiza mniejszych tabel powiązanych relacją;

5) przygotowanie i uzgodnienie dodatkowej procedury restartu serwerów aplikacyjnych 
w zakresie restartu serwisu usług, mającej na celu skrócenie czas restartu serwerów;

6) przeniesienie schematu P1 (MEDIQUS) do osobnej instancji bazy danych zoptymalizowanej 
pod względem przechowywania dużych plików;

7) przeniesienie tabeli AVL2 do osobnej instancji bazy danych w celu odciążenia bazy 
produkcyjnej SWDPRM _OPERATIONAL;

8) zwiększenie parametru next_extended dla tabel z największym przyrostem danych do 25MB;

9) stworzenie skryptu diagnostycznego wcześniej ostrzegającego o pojawiających się problemach 
z połączeniem serwerów aplikacyjnych do bazy danych na większości serwerów.
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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 października 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. Zakończyły się prace związane z koncentracją dyspozytorni medycznej 
w województwie zachodniopomorskim – koncentracja DM16-02 Kołobrzeg

W nocy z 30 września na 1 października 2021 r. w województwie zachodniopomorskim nastąpiła 
koncentracja dyspozytorni medycznej – DM16-02 Kołobrzeg, która została skoncentrowana do 
DM16-01 w Szczecinie.

O godz. 22.30 nastąpiło ,,wyłączenie” DM16-02 Kołobrzeg. Połączenia kierowane na numer alarmowy 
999 oraz zgłoszenia przekazane z CPR, które były dotychczas obsługiwane przez dyspozytorów 
medycznych w DM16-02 w Kołobrzegu są już obsługiwane przez dyspozytorów medycznych z DM16-
01 w Szczecinie.

Obecnie w DM16-01 w Szczecinie znajduje się:

a) 1 stanowisko Głównego dyspozytora medycznego,
b) 3 stanowiska dyspozytora medycznego wysyłającego (w tym stanowisko Zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego),
c) 6 stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących,
d) 2 stanowiska rezerwowe.

DM16-01 w Szczecinie obecnie w swoim obszarze dysponowania ma do dyspozycji 89 zespołów 
ratownictwa medycznego.

Poza pracami realizowanymi przez Zespół Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, prace 
w zakresie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM) oraz w Podsystemie Wspomagania Dowodzenia SWD PRM były realizowane przez 
Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, który był obecny DM16-01 
w Szczecinie i koordynował prace w tym zakresie.  Dodatkowo prace były monitorowane przez 
gwarantów SWD PRM firmę Gabos Sp. z o. o. oraz PZŁ SWD PRM firmę DGT Sp. z o. o.

Łączna liczba dyspozytorni medycznych w kraju po zakończeniu koncentracji to 25. Docelowa liczba 
dyspozytorni medycznych w kraju wynikająca z zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym to 18.
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3. Ogłosiliśmy postępowanie pn.: „Dostawa urządzeń HSM na potrzeby rozbudowy PKI 
w systemie SWD PRM” (nr postępowania ZP/3/IX/2021)

W dniu 4 października 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie na „Dostawę urządzeń HSM na potrzeby 
rozbudowy PKI w systemie SWD PRM” (nr postępowania ZP/3/IX/2021).

Celem zamówienia jest zakup urządzeń do rozbudowy i zabezpieczenia obecnie posiadanej 
infrastruktury PKI. Infrastruktura PKI zamawiającego składa się z urządzeń Gemalto Luna HSM K7. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i  uruchomienie  urządzenia we wskazanej szafie typu 
RACK Zamawiającego. Wykonawca wraz z dostawą urządzeń będzie także zobowiązany do 
przekazania gwarancji na dostarczone urządzenia i zapewnienia usługi serwisu gwarancyjnego 
producenta lub autoryzowanego serwisu producenta.

4. Podpisaliśmy umowę na dostawę licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej na 
posiadane licencje HP Data Protector

Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na dostawę licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej na 
posiadane licencje HP Data Protector.

Wykonawcą umowy jest firma Infomex Sp. z o. o. Kwota brutto umowy: 405 330,51 zł

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa licencji Data Protector zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,

b) przedłużenie usługi wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane 
w OPZ na okres 36 miesięcy liczony od dnia 27 grudnia 2021 r.

5. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na 
potrzeby SWD PRM”

W dniu 5 października 2021 otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury 
serwerowej na potrzeby SWD PRM”.

Przedmiotem  zamówienia jest zakup pamięci RAM do posiadanych przez Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe serwerów Cisco HyperFlex w celu rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na 
potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wybrany 
w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 
zobowiązany będzie do dostawy i montażu pamięci RAM we wskazanych przez Zamawiającego 
serwerach, a także do udzielenia wsparcia serwisowego gwarantującego prawidłowe działanie 
przedmiotu zamówienia. W niniejszym postępowaniu oferty złożyły dwie firmy:

a) PotronicsIT sp. z o. o. – kwota oferty brutto – 244 573,20 zł;
b) NTT Poland sp. z o. o. – kwota oferty brutto – 267 028,08 zł.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 270 600,00 zł brutto.

Trwa weryfikacja złożonych oferty.
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6. Instalacja routera MPLS w KWP w Katowicach w ramach realizacji pilotażu 
integracji łączności radiowej PRM z PZŁ SWD PRM w woj. Małopolskim

W ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 14 września 2021 r., pomiędzy Komendą Główną 
Policji (KGP), Komendą Wojewódzką Policji (KWP) w Katowicach, Małopolskim Urzędem 
Wojewódzkim, Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 
w serwerowni KWP w Katowicach zainstalowany został router sieci MPLS.

Usługa zapewniająca utworzenie punktu styku z siecią MPLS, wymagająca  instalacji routerów 
końcowych sieci, której operatorem jest Netia S.A., w serwerowni KWP w Katowicach, pozwoli 
zrealizować pilotaż integracji łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) 
w województwie małopolskim z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) zgodnie ze scenariuszem 
zaproponowanym przez KGP. Punkt styku małopolskiego MPLS-a w KWP umożliwi połączenie 
sieciowe pracującym w terenie urządzeniom radiowym z serwerami radiowymi PZŁ SWD PRM 
działającymi w sieci OST112.

7. Szkolenia z aplikacji DGT DCA w zakresie obsługi łączności radiowej

W dniach 5 – 6 października 2021 r. w ramach przygotowania do pilotażu integracji łączności radiowej 
PRM w województwie małopolskim z PZŁ SWD PRM, odbyły się warsztaty szkoleniowe z obsługi 
aplikacji DGT DCA w zakresie obsługi łączności radiowej.

Uczestnikami szkolenia byli trenerzy z dyspozytorni medycznej w Krakowie oraz Tarnowie, którzy już 
wkrótce będą szkolić użytkowników PZŁ SWD PRM z obsługi łączności radiowej w dyspozytorniach 
medycznych w województwie małopolskim.

Warsztaty były przygotowane i poprowadzone przez Wykonawcę umowy na „Budowę Podsystemu 
Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego” firmę DGT Sp. z o. o.

8. ZZP przy MZ ogłosił postępowania na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi 
SWD PRM

W dniu 7 października 2021 r. Zakład Zamówień Publicznym przy Ministrze Zdrowia wszczął 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi 
SWD PRM.

Postępowanie na zakup tabletów oraz GPS-ów wraz z systemem operacyjnym, które będą 
wykorzystywane przez użytkowników końcowych SWD PRM, zostało ogłoszone pod nazwą: 
„Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń wraz 
z usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Części 1÷3″

Znak postępowania: ZZP-150/21

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2021/S 194-504679
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Postępowanie obejmujące swoim zakresem zakup komputerów, monitorów, konsol dyspozytorskich, 
czytników kodów QR oraz EAN, jak również słuchawek nagłownych, zostało ogłoszone pod nazwą: 
„Zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru wykonawców realizujących dostawy urządzeń wraz z 
usługami serwisowymi dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; Części: 1÷7″.

Znak postępowania: ZZP-149/21

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2021/S 194-504700

Termin składania ofert został wyznaczony na 18 października 2021 r., godz. 11:00.

9. Uzyskaliśmy akceptację MZ i Rady ds. SWD PRM przy KCMRM dla RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie

W dniu 11 października 2021 r. uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia oraz Rady ds. SWD PRM przy KCMRM dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie.

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:

a) 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,

b) dodanie możliwości podglądu „Historii przebiegu” w Module Administratora,

c) wprowadzenie możliwości edycji przebiegu w formatce „Pojazd” w Module Administratora, 
który zapisze się w „Historii przebiegu”,

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

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

Ww. RFC zostanie przekazane do Wykonawcy celem wyceny prac.
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10. Wykład przedstawicieli KCMRM na 9 Ogólnopolskim Kongresie Ratowników 
Medycznych w Krakowie

W dniach 7-9 października 2021 r. w Krakowie odbył się 9 Ogólnopolski Kongres Ratowników 
Medycznych podczas, którego w dniu 8 października 2021 r. przedstawiciele KCMRM – Pan Jakub 
Czarski oraz Pan Tomasz Draczyński z Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM, wygłosili wykład pt.: 
“Dyspozytornie medyczne w Polsce. Fakty, mity, statystyki”. Wykład był częścią panelu “Trudne 
decyzje w ratownictwie”.

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały liczne statystyki dotyczące funkcjonowania Systemu 
PRM w ujęciu całego kraju oraz w ujęciu poszczególnych dyspozytorni.

Jest to kolejny raz gdy Nasi przedstawiciele biorą aktywny udział jako wykładowcy w wydarzeniach tej 
rangi.

Kongres z uwagi na sytuację epidemiologiczną ponownie odbywał się w formie hybrydowej, na sali 
wykładowej dostępna była określona liczba miejsc a wszystkie wykłady transmitowane były on-line. Po 
raz kolejny gratulujemy Organizatorom profesjonalizmu w doborze tematów i wykładowców ale 
również zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

11. Rozpoczęcie pilotażu integracji łączności radiowej PRM z PZŁ SWD PRM

W dniu 11 października 2021 r. rozpoczął się pilotaż integracji łączności radiowej funkcjonującej 
w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) z Podsystemem Zintegrowanej Łączności 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie 
małopolskim.

Od dnia 13 października, dyspozytorzy medyczni wysyłający z DM06-01 w Krakowie oraz DM06-02 
w Tarnowie, obsługujący biorące udział w pilotażu obszary dysponowania, mogą prowadzić 
korespondencje radiową z wykorzystaniem konsol dyspozytorskich z zainstalowaną aplikacją DGT 
DCA, poprzez którą prowadzą korespondencję zarówno z obszaru łączności telefonicznej jak i łączności 
radiowej.

W ramach ww. pilotażu zintegrowane zostały różne typy łączności radiowej:

a) cyfrowy Idas Single Site Conventional – używany przez dyspozytorów medycznych 
z DM06-01 do komunikacji głosowej z zespołami ratownictwa medycznego (ZRM),

b) analogowy z wywołaniem selektywnym Select 5 – używanym przez dyspozytorów 
medycznych z DM06-01 przy zadysponowaniu ZRM z miejsca stacjonowania jako 
dodatkowe powiadomienie,

c) cyfrowy MotoTurbo – używany przez dyspozytorów medycznychz DM06-02 do 
komunikacji głosowej z ZRM.

Integracja łączności radiowej opiera się o komunikację z wykorzystaniem sieć OST 112, łączącą 
rozwiązania radiowe działające lokalnie w terenie woj. małopolskiego poprzez Centralny Punkt Styku 
z infrastrukturą PZŁ SWD PRM.
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Realizacja pilotażu jest związana z zadaniem 2 budowy PZŁ SWD PRM – obejmującym swym 
zakresem rozszerzenie funkcjonalności części telefonicznej o obsługę łączności radiowej. 
Funkcjonalności PZŁ SWD PRM wdrożone w ramach zadania 1 (część telefoniczna) zostały 
rozszerzone o możliwą integrację w skali kraju systemów radiowych wykorzystywanych w systemie 
PRM. Komunikacja dyspozytora medycznego z ZRM jest realizowana z wykorzystaniem jednolitej 
w skali kraju aplikacji DGT DCA dostępnej na Konsoli Dyspozytorskiej – unifikacja komunikacji 
dyspozytorów medycznych z ZRM.

W ramach wdrożonego rozwiązania została zastosowania jednoznaczna identyfikacja ZRM – 
dynamiczne powiązanie nazwy zespołu z używanym radiotelefonem przy współpracy z SWD PRM. 
Dodatkowo wprowadzono jednolity sposób rejestracji korespondencji radiowej w kraju.

Jedną z istotniejszych funkcjonalności jaka została zaimplementowana to wdrożenie mechanizmów 
zastępowalności dyspozytorni medycznych w zakresie łączności radiowej – możliwość dysponowania 
ZRM przez dowolnego dyspozytora medycznego w kraju z wykorzystaniem łączności radiowej – 
odporność na awarie i niedostępność komercyjnych operatorów telefonów komórkowych.

12. Przekazaliśmy do Wykonawcy Formularz Wstępnego Zlecenia realizacji RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie

W dniu 19 października 2021 r. przekazaliśmy do Wykonawcy, firmy Gabos Software sp. z o. o., 
Formularz Wstępnego Zlecenia realizacji modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie.

Powyższa modyfikacja związana jest 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 (DB MZ) z dnia 21 czerwca 2021 
roku, znak: DBR.525.3.4.2021.RB. Specyfikacja modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie została przygotowana przez Zespół ds. rozwoju 
SWD PRM KCMRM. Dokument uzyskał akceptację DB MZ oraz Członków Rady ds. SWD PRM.

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:

a) 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,

b) dodanie możliwości podglądu „Historii przebiegu” w Module Administratora,
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c) wprowadzenie możliwości edycji przebiegu w formatce „Pojazd” w Module Administratora, 
który zapisze się w „Historii przebiegu”,

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

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

13. Zakończyliśmy uzgodnienia z UW projektów wykonawczych do budowy łączy SS7 na 
potrzeby obsługi połączeń przychodzących z numeru 999

W dniu 20 października 2021 r. w związku z realizacją zadania „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” dla każdej lokalizacji Ośrodka Regionalnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD 
PRM po zrealizowaniu wizji lokalnych zostały przygotowane projekty wykonawcze budowy łączy SS7.

W mijającym tygodniu zakończyliśmy ich uzgodnienia z Urzędami Wojewódzkimi. Wszystkie projekty 
wykonawcze uzyskały akceptację.

Projekty wykonawcze zawierają nie tylko opis sposobu prowadzenia kabla dla łącza podstawowego 
i zapasowego, ale również specyfikację materiałów, które zostaną wykorzystane w tracie instalacji, 
sposób oznaczenia kabli, przebieg tras kablowych.

Uzyskanie akceptacji projektów wykonawczych od wszystkich Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na 
realizację prac instalacyjnych łączy i niezbędnej infrastruktury do produkcyjnego uruchomienia łącz, 
które planowane jest na 2022 rok.

14. Zleciliśmy realizację RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania 
pojazdami – tankowanie

W dniu 21 października 2021 r. po zakończeniu weryfikacji wyceny specyfikacji modyfikacji RFC 
15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie, zleciliśmy jego 
realizację.

Powyższa modyfikacja związana jest 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 (DB MZ) z dnia 21 czerwca 2021 
roku, znak: DBR.525.3.4.2021.RB. Specyfikacja modyfikacji RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – 
Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie została przygotowana przez Zespół ds. rozwoju 
SWD PRM KCMRM. Dokument uzyskał akceptację DB MZ oraz Członków Rady ds. SWD PRM.

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.
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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:

a) 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,

b) dodanie możliwości podglądu „Historii przebiegu” w Module Administratora,

c) wprowadzenie możliwości edycji przebiegu w formatce „Pojazd” w Module Administratora, 
który zapisze się w „Historii przebiegu”,

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

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

15. Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na 
potrzeby systemu typu SIEM”

W dniu 25 października 2021 r. otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: “Rozbudowa infrastruktury 
POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby 
systemu typu SIEM”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup Urządzeń i Oprogramowania Standardowego oraz niezbędnych 
licencji na potrzeby budowy Systemu typu SIEM pozwalającego na monitorowanie w czasie 
rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym SWD PRM. W 
ramach postępowania zostaną zakupione 3 serwery wraz z systemem operacyjnym oraz 
oprogramowanie klasy SIEM wraz z licencją pozwalającą na uruchomienie 6 maszyn wirtualnych – po 
dwa na każdy serwer fizyczny.

Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym komplecie urządzeń we wskazanych przez 
Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK oraz w dodatkowej lokalizacji znajdującej się 
na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyła jedna firma: EMCA Software Sp. z o. o. – kwota oferty 
brutto 848 083,00 złotych.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 1 205 358,80 zł brutto.

Trwa weryfikacja oferty.
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16. Ustalono termin uruchomienia PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w kolejnych 
4 województwach (woj. kujawsko – pomorskim, woj. lubelskim, woj. pomorskim oraz 
woj. świętokrzyskim)

W związku z rozwojem Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 
Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) planowane jest dołączenie kolejnych 
4 stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) z woj. kujawsko – 
pomorskiego, woj. lubelskiego, woj. pomorskiego oraz woj. świętokrzyskiego do grona użytkowników 
Systemu.

Od 4 listopada 2021 r. od godz. 10:00 rozpocznie się wykorzystanie aplikacji DGT DCA na konsoli 
dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD PRM na stanowiskach WKRM w woj. kujawsko – pomorskim, woj. 
lubelskim, woj. pomorskim oraz woj. świętokrzyskim. WKRM ww. województwach będą odbierać 
i wykonywać połączenia z wykorzystaniem KD PZŁ SWD PRM.

Dotychczas po zrealizowaniu w terminie od 1 września do 4 października 2021 r. pilotażu 
wykorzystania aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej (KD) PZŁ SWD PRM na stanowiskach 
WKRM w woj. podlaskim i woj. warmińsko-mazurskim z dniem 5 października 2021 r. stanowiska 
WKRM biorące udział w pilotażu rozpoczęły pracę produkcyjną.

W związku z powyższym zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwo Medycznego 
przygotował ulotki informacyjne dla pracowników dyspozytorni medycznych oraz szpitali informujące 
o realizacji pilotażu oraz zmianie numerów telefonów WKRM.

Uruchomienie KD na stanowiskach WKRM w pozostałych 10 województwach będzie realizowane 
w kolejnym etapie prac.

17. Zleciliśmy realizację RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu 
ZRM (etap 1)

W dniu 27 października 2021 r. zleciliśmy Wykonawcy SWD PRM firmie Gabos Software sp. z o. o. 
realizację modyfikacji RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM – (etap 1).

Produktem zlecenia RFC 17/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja Modułu ZRM – w ramach 
etapu 1 zrealizowane zostanie wprowadzenie zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ oraz nowego 
obszaru w KMCR umożliwiającego wpisanie danych kontaktowych osoby, która została wskazana 
przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji na temat jego stanu zdrowia 
w Module ZRM w celu optymalizacji pracy na tablecie medycznym.

Obecnie Moduł ZRM nie posiada walidacji pola, w którym wpisywany jest identyfikator NFZ oraz 
brakuje jasno określonego formatu jego wprowadzania, co utrudnia lub może powodować błędy podczas 
sprawozdawczości świadczeń do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W Module ZRM Mobilny nie ma 
również dedykowanego obszaru, w którym kierownik ZRM może wpisać dane kontaktowe wskazane 
przez pacjenta lub osobę upoważnioną do pozyskiwania informacji nt. jego stanu zdrowia.

Przedmiotem zmian jest wprowadzenie:

a) zesłownikowanego pola identyfikatora NFZ
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b) obszaru w KMCR z możliwością wpisania danych kontaktowych osoby, która została 
wskazana przez pacjenta lub osoby upoważnionej do pozyskiwania informacji nt. jego 
stanu zdrowia.

Wcześniej projekt dokumentu RFC uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

18. Zakończyliśmy prace związane z budową nowego Systemu Kopii Bezpieczeństwa dla 
wszystkich zasobów SWD PRM i podsystemów współpracujących

W dniu 27 października 2021 r. w ramach zadania rozbudowy i modernizacji infrastruktury Systemu 
Kopii Bezpieczeństwa (SKB) został zbudowany nowy SKB dla wszystkich zasobów SWD PRM, 
bazujący na dotychczasowym rozwiązaniu firmy Microfocus DataProtector.

W związku z koniecznością zapewnienia szybkiego odzyskania danych, zarówno aplikacyjnych, jak 
i tych zawartych w schematach bazach danych, zostało zastosowane rozwiązanie sprzętowe firmy HPE 
StoreOnce, które stanowi równoległy nośnik przechowywania danych w stosunku do istniejących 
bibliotek taśmowych MSL.

Jednocześnie dzięki uruchomieniu SDN (software defined networking) w lokalizacji Podstawowego 
i Zapasowego Ośrodka Krajowego SWD PRM, system backupowy został fizycznie wyniesiony do 
dedykowanej lokalizacji poza obszarem wskazanych Ośrodków Krajowych.

Projekt zakładał także wymianę wszelkich elementów wpływających na wydajność starego systemu 
oraz zastosowanie nowych elementów, zarówno na poziomie sprzętowym, jak i aplikacyjnym oraz 
zwiększenie jego obszaru działania w ciągle rozbudowywanej infrastrukturze SWD PRM.

Na budowę SKB składało się przeprowadzenie wielu postępowań, analiz prądowych, 
ustaleń/uzgodnień, montażu, aż po konfigurację. Łączy koszt budowy nowego SKB dla SWD PRM 
i podsystemów współpracujących wyniósł: 640 000,00 złotych.

19. Zakończyliśmy prace związane z z wdrożeniem nowych polityk bezpieczeństwa na 
urządzeniach brzegowych sieci OST 112 z siecią APN wykorzystywaną na potrzeby 
SWD PRM

W dniu 28 października 2021 r. w ramach zaplanowanego okna serwisowego zostały zrealizowane prace 
związane z wdrożeniem nowych polityk bezpieczeństwa na urządzeniach brzegowych sieci OST 112 
z siecią APN.

APN (Access Point Name) – jest to punkt dostępu utworzony w sieci telekomunikacyjnej, w oparciu 
o który operator telekomunikacyjny świadczy usługę transmisji danych w systemie 
GSM(EDGE)/UMTS pomiędzy siecią operatora komunikacyjnego a siecią OST 112.

Usługa podłączenia APN na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego (SWD PRM) jest wykorzystywana do komunikacja terminali mobilnych, urządzeń GPS 
oraz stacji dostępowych w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego.
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W ramach prac została rozszerzona również pula adresów IP związana z rozbudową SWD PRM, a także 
przeprowadzono prace związane z wyrównaniem konfiguracji w redundantnym węźle sieci OST 112.

Prowadzone prace były realizowane wspólnie przez zespół inżynierów Krajowego Centrum 
Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej 
Policji.

20. Zakończyły się w SWD PRM prace związane z przejściem dyspozytorni medycznej 
w Gdańsku i Słupsku do struktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

W dniu 29 października 2021 r. o godz. 00:30 (w nocy z 28 na 29 października 2021 r.) pod nadzorem 
pracowników Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego odbyło się aplikacyjne 
przejęcie prowadzenia dyspozytorni medycznych w Gdańsku i Słupsku przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku.

Realizacja tego zadania poprzedzona była intensywnymi przygotowaniami w zakresie przebudowy 
struktury dyspozytorni medycznych oraz zespołów ratownictwa medycznego w Module Administratora 
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Ww. prace były związane z przygotowaniem aplikacji SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM do formalnego 
procesu przejęcia prowadzenia dyspozytorni medycznych w województwie pomorskim, które zgodnie 
z wojewódzkim planem działania systemu PRM dla województwa pomorskiego zaplanowane zostało 
na dzień 1 listopada 2021 r.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że podczas zmian w strukturze SWD PRM nie występowała 
niedostępność dyspozytorni medycznych. Prowadzone prace były tak prowadzone przez Zespół 
KCMRM aby zachować ciągłość w dysponowania ZRM przez DM Gdańsk i DM Słupsk.

21. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Małopolskim na udostępnienie powierzchni 
serwerowni w celu wymiany switch-y w DM06-01 Kraków

W dniu 29 października 2021 roku zakończyliśmy uzgodnienia i podpisaliśmy z Wojewodą 
Małopolskim Panem Łukaszem Kmitę porozumienie na udostępnienie powierzchni serwerowni w celu 
wymiany switch-y na potrzeby dyspozytorni medycznej DM06-01 w Krakowie. 

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

a) Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim,
b) 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 Krakowie.
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Mając na uwadze:

a) 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,

b) 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,

c) 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,

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

– Strony zawarły Porozumienie w sprawie:

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

b) 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 DM06-01 w Krakowie 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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