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Rys  Historyczny

 337 dyspozytorni 
medycznych w Polsce

 Budowa 
SWD PRM

 Produkcyjne 
uruchomienie SWD PRM 
w Polsce

 42 Dyspozytornie 
medyczne

 Przejęcie przez 
KCMRM utrzymania 
SWD PRM

 39 Dyspozytorni 
medycznych

 Przed 2011  Grudzień 2015  2016  1 stycznia 2019



JEDNOSTKI  SYSTEMU



JEDNOSTKI  SYSTEMU W L ICZBACH

 39 - Dyspozytorni medycznych

 221 - Stanowisk dyspozytorów medycznych

 1581 - Zespołów ratownictwa medycznego

 22 - Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

 Ok. 10 tysięcy wezwań realizowanych przez zespoły

ratownictwa medycznego każdej doby.



JEDNOSTKI  SYSTEMU W L ICZBACH

DYSPOZYTORNIE

MEDYCZNE

LOTNICZE ZRM

wraz z zasięgami działania



JEDNOSTKI  SYSTEMU W L ICZBACH

Liczba zgłoszeń obsłużonych w dyspozytorniach medycznych w 2018 r.

5 811 177

Liczba zrealizowanych wyjazdów przez ZRM w 2018 r.

3 431 548



JEDNOSTKI  SYSTEMU W L ICZBACH

PRZYJĘTE
59%

ODRZUCONE
41%

Zgłoszenia w 2018 r.



SWD PRM – systemy z integrowane

System Informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego

SWD POLICJI

SWD Państwowej Straży Pożarnej



PYTANIE

W którym kraju, jako jedynym na świecie, funkcjonuje jednolity

dla całego kraju zintegrowany z SWD PSP i SWD Policji 

SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA 

dla ratownictwa medycznego?



ODPOWIEDŹ



SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA PRM

1. Obsługa zdarzenia – główny proces biznesowy, podzielony na podprocesy:

a. przyjęcie zgłoszenia,

b. zadysponowanie ZRM,

c. przyjęcie zlecenia wyjazdu przez ZRM,

d. wyjazd ZRM.

2. Monitorowanie sił i środków PRM;

3. Przejęcie obsługi zgłoszeń/zdarzeń przez inną dyspozytornię medyczną;

4. Kontrola pracy użytkowników;

5. Zarządzanie siłami i środkami PRM;

6. Raportowanie, w tym: 

a. tworzenie księgi dysponenta w dyspozytorniach, 

b. generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych



STANOWISKO DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO ORAZ

MOBILNE ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO



MODUŁ DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO



MODUŁ MAPOWY



STRUKTURA ORGANIZACYJNA KCMRM

2021



STRUKTURA ORGANIZACYJNA KCMRM

Do podstawowych zadań Centrum Technicznego należy:

1. Monitorowanie infrastruktury SWD PRM.

2. Przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń incydentów w ramach zapewnienia całodobowej

obsługi technicznej.

3. Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom SWD PRM.

4. Zarządzanie aplikacją SWD PRM.

5. Opracowanie niezbędnych procedur dotyczących zgłoszeń dla użytkowników SWD PRM.

6. Wykonywanie zadań w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania SWD PRM.

7. Nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu.

8. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA KCMRM



STRUKTURA ORGANIZACYJNA KCMRM

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Rozwoju należy:

1. Projektowanie, organizowanie i wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych.

2. Weryfikowanie wdrożonych rozwiązań.

3. Analiza zgłaszanych przez użytkowników końcowych błędów dotyczących 

funkcjonowania SWD PRM.

4. Analiza zgłaszanych przez użytkowników propozycji nowych i zmiany już 

istniejących funkcjonalności w SWD PRM.

5. Opracowanie niezbędnych procedur i i nstrukcji dla użytkowników SWD PRM.

6. Opracowywanie planu rozwoju SWD PRM.

7. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej.



STRUKTURA ORGANIZACYJNA KCMRM



KCMRM – co  s i ę  u da ło  z rea l i zo wać  

Wykonane zadania:

 Przejęcie od MSWiA utrzymania SWD PRM (MSWiA administrowało SWD PRM) – 1 stycznia 2019.

 Zaprojektowanie, wykonanie i produkcyjne wdrożenie systemów wspierających administrację 

SWD PRM:

 Helpdesk,

 ITSM.

 Zmiany infrastruktury sprzętowej m. in. wdrożenie Infrastruktury hiperkonwergentnej HCI  

(Hyper-Converged Infrastructure).

 Realizacja architektury i utrzymania infrastruktury centralnej  w oparciu o inżynierów Centrum 

Technicznego SWD PRM.

 Realizacja zmian RFC w aplikacji SWD PRM.



KCMRM – wpro wadzo ne  ro zw iązan i a

Infrastruktura hiperkonwergentna HCI (Hyper-Converged Infrastructure)

integruje technologie, łącząc funkcjonalne obszary centrum danych takie jak: pamięć masowa,

przetwarzanie danych i wirtualizację. Taka integracja znacząco upraszcza dotychczasową

infrastrukturę.

Zalety:

 szybkie skalowanie zasobów IT, w miarę przybywania użytkowników biznesowych,

 zmniejszenie złożoności infrastruktury IT,

 jednolite zarządzania na poziomie wirtualizatora,

 infrastruktura z pudełka – łatwość w instalacji konfiguracji oraz modyfikacji rozwiązania,

 minimalne ryzyko związane z utratą lub awarią danych.



KCMRM – wpro wadzo ne  ro zw iązan i a

Podstawową zaletą rozwiązań HCI jest łatwość rozbudowy zarówno pod kontem wydajności jak i zasobów

dyskowych.

Dodanie kolejnego węzła klastra powoduje automatyczną i bezprzerwową implementację zasobów do obecnej

infrastruktury.



KCMRM – wpro wadzo ne  ro zw iązan i a

ITSM (IT Service Manager)

• stworzony i rozwijany przez inżynierów KCMRM

• wspomaga administratorów SWD PRM

• zdalne nadzorowanie komputerów

• wykonywanie zdefiniowanych skryptów na tych urządzeniach

• urządzenia są automatycznie przypisywane do odpowiedniego administratora wojewódzkiego i dysponenta

Helpdesk

• stworzony i rozwijany przez inżynierów KCMRM

• gromadzi wszystkie zgłoszenia incydentów w systemie

• odzwierciedla kompetencje użytkowników, administratorów wojewódzkich i administratrów centralnych

• obrazuje całą historia incydentów



KCMRM – wpro wadzo ne  ro zw iązan i a

Podczas realizacji zadania administratora centralnego SWD PRM przez KCMRM

od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r. ani razu nie wystąpił błąd krytyczny jak

również ani razu nie wystąpił błąd niekrytyczny.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i .

1. W ramach swojej dotychczasowej działalności KCMRM przeprowadziło kilkadziesiąt

postępowań.

2. Realizujemy kilkanaście umów na dostawy infrastruktury i rozbudowę systemu.

3. Budowa nowego PKI.

4. Wdrożenie nowej polityki bezpieczeństwa.

5. Realizujemy budowę Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania

Dowodzenia (PZŁ SWD PRM).

6. Przygotowujemy rozbudowę systemu do SWD PRM 2.0.

7. Prowadzimy testy łączności z wykorzystaniem transmisji satelitarnej.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i

Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia (PZŁ SWD PRM)

1. Pierwsze zadanie obejmuje:

 budowę niezależnego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM, na potrzeby przyjmowania zgłoszeń

głosowych wyłącznie na numer alarmowy 999 oraz głosowej komunikacji wewnętrznej pomiędzy Dyspozytorem

Medycznym a Operatorem Numerów Alarmowych, wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego,

dyspozytorami innych służb ratowniczych, zespołami ratownictwa medycznego, jak również komunikacji

pomiędzy Dyspozytorami Medycznymi w Dyspozytorniach Medycznych oraz rejestracji i archiwizacji zapisów

rozmów głosowych.

 w ramach tego zadania zostanie również wykonana migracja 282 Konsol Dyspozytorskich, które obecnie są

dołączone do Podsystemu Zintegrowanej Łączności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, a docelowo mają

znaleźć się w nowo budowanym systemie.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i

Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia (PZŁ SWD PRM)

2. Drugie zadanie obejmuje:

 integrację, z wybudowanym w zadaniu pierwszym PZŁ SWD PRM, istniejących systemów łączności radiowej,

które są wykorzystywane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne w poszczególnych województwach.

 na potrzeby łączności radiowej w ramach sieci OST112, zostanie wyodrębniona dedykowana sieć IP z routingiem

do części sieci OST 112, zawierającej pozostałe elementy systemu PZŁ SWD PRM i Konsole Dyspozytorskie.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i

Dyspozytorzy Medyczni do codziennej pracy będą wykorzystywać nowoczesną

i ergonomiczną aplikację DGT DCA, która będzie zainstalowana na blisko 400 Konsolach

Dyspozytorskich DGT 5810-10.

Z poziomu jednej aplikacji, Dyspozytor Medyczny będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne,

korespondencję radiową, odsłuchiwać zarejestrowane rozmowy.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i

Rezultatem realizacji projektu będzie zapewnienie:

1. obsługi zgłoszeń głosowych kierowanych na numer alarmowy

999 do DM,

2. możliwości rejestrowania wszystkich rozmów prowadzonych

pomiędzy osobą zgłaszającą i Dyspozytorem medycznym oraz

komunikacji wewnętrznej, w tym łączności radiowej,

3. zapewnienie wymiany informacji pomiędzy PZŁ SWD PRM

i SWD PRM dla potrzeb procesu przydzielania zgłoszeń

telefonicznych i formatek zdarzeń do obsługi poszczególnych

stanowisk Dyspozytorów medycznych,

4. dostarczenie rozwiązania pozwalającego na zapewnienie

ciągłej dostępności usług niezbędnych do prawidłowego

przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień

o zdarzeniach,

5. integracji obecnie działających rozwiązań łączności radiowej

z powstałym Podsystemem Zintegrowanej Łączności.
PZŁ SWD PRM będzie dysponował pojemnością do 

obsługi minimum 12 milionów połączeń telefonicznych 

w skali roku.



KCMRM – w t rakc i e  rea l i z ac j i

SWD PRM 2.0

• przekształcenie obecnego rozwiązania  i funkcjonalności dostępnych

w SWDPRM 1.0 do SWD PRM 2.0 

• implementacja szyny danych (ESB)

• wdrożenie nowego rozwiązania bazodanowego 

• ustandaryzowanie Systemu oraz wprowadzenie do niego najlepszych praktyk architektury aplikacji

• wdrożenie nowych modułów funkcjonalnych

• rozbudowa i optymalizacja istniejących funkcjonalności



KCMR  – w t rakc i e  rea l i z ac j i

Testy łączności satelitarnej

Celem testów jest sprawdzenie czy możliwe jest wykorzystanie łączności satelitarnej w operacyjnych 

działaniach w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

• Przeprowadzono pierwszy etap testów w Katowicach z wykorzystaniem standardowych urządzeń.
• Planowane są kolejne testy. 
• W roku 2020 planowane pierwsze testy z wykorzystaniem urządzeń dedykowanych do 

ambulansów.


