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Jak pracować z JGP?
Wszystkie szpitale zakontraktowane z NFZ mają od 1 lipca 

2008 rozliczać się według Jednorodnych Grup Pacjenta. NFZ opubli-

kował reguły grupowania i przeprowadził serię spotkań wyjaśniają-

cych ideę JGP. Czasami te spotkania były nazywane szkoleniami, 

jakkolwiek nie przekazywano na nich instrukcji dotyczących użycia 

JGP. Szerokie wyjaśnienia na temat zasad grupowania, ich zawiłości, 

złożoności i ilości, przyprawiały wszystkich o zawrót głowy. Uczestni-

cy tych spotkań szybko dochodzili do słusznego wniosku, że nie spo-

sób się nauczyć reguł grupowania, a już na pewno nie uda się tej 

wiedzy przekazać lekarzom, którzy jako jedyni mają prawo decydo-

wać o wybraniu diagnoz i procedur ICD.

Ta konstatacja związana z rodząca się niemocą była i nadal 

jest prawdziwa i usprawiedliwiona. Nikt, na całym świecie nie wyma-

ga od świadczeniodawcy by uczył się on na pamięć reguł grupowania, 

z racji ich złożoności i zmienności, a przede wszystkim dlatego, że za-

sady grupowania są sztywne.

Ich sztywność oznacza, że są (a raczej powinny być) jedno-

znaczne, że nie można ich samodzielnie zmieniać i są identyczne dla 

wszystkich w całej Polsce. To właśnie ta cecha pozwoliła zamknąć je 

w programie komputerowym, który na całym świecie nazywa się 

GROUPER DRG, a w Polsce GRUPER JGP. Wewnątrz grupera „za-

szyte” są wszystkie zasady grupowania, a jego użycie jest niezmiernie 

proste: wpisujemy diagnozy, procedury i parę innych faktów dotyczą-

cych naszego pacjenta, wrzucamy do systemu, a on po chwili pokazu-

je nam nazwę grupy, do której zakwalifikował nasz przypadek. 

Dodatkowo, jeśli zgodnie z określonymi regułami został przekro-

czony czas pobytu lub nie może być jednoznacznie zakwalifikowany, 

gruper przekazuje nam informacje w postaci:

- Numer grupy i standardowa liczba punktów związana ze 
wskazaną grupą

- Numer grupy i zmniejszona liczba punktów w związku z krót-
kim pobytem pacjenta

- Numer grupy, standardowa liczba punktów i dodatkowe 
punkty za długi pobyt doliczane za każdy dzień pobytu powy-
żej ustalonego dla grupy maksymalnego czasu pobytu

cd. na str. 2

Drodzy Czytelnicy,

z przyjemnością przekazujemy 

Państwu kolejne specjalne wy-

danie Biuletynu.  Jest to numer 

poświęcony wyłącznie tematyce 

Jednorodnych Grup Pacjenta. 

Ponieważ rozliczenia 

zgodnie z JGP funkcjonują już 

prawie 3 miesiące pojawiają się 

pierwsze uwagi co do ich działa-

nia.  W opublikowanych artyku-

łach podzielimy się z Państwem 

naszymi spostrzeżeniami doty-

czącymi polskiego JGP oraz po-

dejmiemy próbę porównania 

ich z dojrzałymi systemami z in-

nych krajów. Przedstawimy 

krótką analizę błędów jakie zdą-

rzyliśmy już zaobserwować.

Wrócimy do korzeni 

JGP poprzez opisanie sensu 

oraz potrzeby istnienia rozli-

czeń w tym formacie. Na ko-

niec  temat zmian krytycznych 

w słowniku ICD9      jakie mia-

ły miejsce w wersjach od 5 do 

5.2 

 Życzymy przyjemnej lektury
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- Numery kilku grup do których można rów-
nolegle zgrupować wraz ze wszystkimi wa-
riantami punktów określonymi powyżej – 
NFZ nakazuje wybrać wtedy jedną ze wska-
zanych grup do rozliczenia zalecając tę, któ-
ra ma najwięcej punktów

- Brak grupy i komunikat, że na podstawie 
dostarczonych danych grupowanie nie jest 
możliwe

Ponieważ nie mamy wpływu na reguły gru-

powania, a dane zwrotne uzyskane z grupera są 

całkowicie zrozumiałe, czy warto w takim razie 

i czy można zrobić coś lepiej i efektywniej?

Z pewnością tak! Po pierwsze odpowiedz-

my sobie na pytanie jak wyglądają nowe zasady 

rozliczeń, i w jaki sposób powinny być stosowane 

w szpitalu?

Dotychczasowe doświadczenia a także 

praktyka szpitala wypracowana w poprzednim 

systemie rozliczeń opartym na płatności za wyko-

nane świadczenia była następująca.

Raz na miesiąc dział statystyki przygotowy-

wał raport rozliczeniowy, który następnie  wysy-

łał do właściwego oddziału NFZ. Dane do tego 

raportu były wpisywane na bieżąco przez lekarzy 

i pielęgniarki w trakcie leczenia pacjenta, bezpo-

średnio do informatycznego systemu szpitalnego 

lub częściej, jak wskazuje doświadczenie, przepi-

sywane „ex post” z papierowej dokumentacji 

przez wyznaczone do tego osoby. Powyższy proce-

der generował liczne błędy, wynikające w głównej 

mierze z  niedokodowania określonych procedur 

lub omyłkowym wpisaniu procedur, które nie zo-

stały wykonane lub wykonano je w mniejszej licz-

bie (przekodowanie). W sumie, przy całej swojej 

złożoności proces ten nie wymagał wiedzy lekar-

skiej, a całość danych mogła być opracowywana 

w dowolnym czasie bo wszystkie fakty były do-

stępne w dokumentacji pacjenta.

Rozliczenia według  reguł JGP drastycznie 

zmieniają tą sytuację. Kwoty rozliczeń zależne są 

od bazującej na ocenie klinicznej kwalifikacji 

przypadku do grupy. Większa część wykonanych 

procedur i czas leczenia są w niewielkim stopniu 

uwzględniane w nowych rozliczeniach i stanowią je-

dynie nierefundowany koszt ponoszony w całości 

przez jednostkę szpitalną.

Ten stan zmusza szpital do innego spojrzenia 

na sposób w jaki przygotowywane są dane wykorzy-

stywane w rozliczeniach z NFZ.

Jak to powinno wyglądać w praktyce? Po 

pierwsze lekarz od samego początku musi być zaan-

gażowany w ten proces, a decyzje mające wpływ na 

przypisanie pacjenta do danej grupy powinny być 

podejmowane już w trakcie jego leczenia.

Wynika to chociażby z faktu, iż jedynie poło-

wa diagnoz i procedur ICD jest uwzględniana w pro-

cesie grupowania – czyli refundowana. Co to 

oznacza? Dlaczego NFZ tak postanowił?

Klasyfikacja ICD została stworzona dla po-

trzeb klinicznych. Jej szczegółowość i sposób kodo-

wania zdarzeń w wielu przypadkach nie pasuje do 

zasad rozliczeń kosztowych. Szereg diagnoz nie nie-

sie za sobą konsekwencji finansowych lub też są 

one ujęte w innym miejscu reguł rozliczania. To sa-

mo tyczy się listy procedur, z tym że tu dodatkowo 

dochodzi świadome działanie NFZu mające na celu 

eliminowanie określonych procedur z praktyki le-

karskiej. Nie uwzględniając danej procedury w algo-

rytmie grupowania NFZ przerzuca jej koszt 

w całości na szpital.

Zapamiętanie wszystkich wykluczonych dia-

gnoz i procedur (tysiące przypadków) jest zupełnie 

niemożliwe. Lekarz jest zobowiązany do dokumen-

towania wszystkich zdarzeń klinicznych bez wzglę-

du na ich wartość w rozliczeniach.

Dlatego konieczne jest wyposażenie lekarza 

opisującego dany przypadek w narzędzia podpowia-

dające mu jak zachowując poprawność i rzetelność 

kliniczną zakodować tak, żeby szpital otrzymał pie-

niądze za wykonaną pracę.Takim narzędziem jest 

optymalizator JGP firmy UHC.

Trzeba się jeszcze zastanowić jaka jest dyna-

mika tego  procesu podczas pobytu pacjenta w szpi-

talu. Początkowo wpisuje się diagnozę wstępną

 cd. na str. 3
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i  planuje procedury. Pełne kodowanie przepro-

wadza się dopiero w chwili uzupełniania doku-

mentacji tj. w dniu wypisu pacjenta.

Takie podejście nie pozwala na pełne wyko-

rzystanie przez szpital potencjału, jaki daje grupo-

wanie JGP w połączeniu z optymalizacją.

Zgodnie z regułami ogłoszonymi przez 

NFZ w przypadku pobytu na kolejnych oddzia-

łach należy przeprowadzić grupowania dla każde-

go oddziału osobno, ale biorąc pod uwagę 

całkowitą liczbę dni pobytu w szpitalu. Oznacza 

to, że realne wartości grupowań można uzyskać 

dopiero znając datę wypisu ze szpitala.

Pełna użyteczność JGP wiąże się z jak naj-

wcześniejszym grupowaniem, które oczywiście 

jest wstępne.  Nie służy ono do rozliczeń, a jedy-

nie do oceny potencjalnych przychodów i przewi-

dywanego czasu pobytu pacjenta. Tym samym 

pozwala na efektywną politykę przyjęć i wypisów.

Grupując wstępnie możemy śledzić czas po-

bytu w stosunku do średniego czasu dla takich 

przypadków. Koszt leczenia jest wprost proporcjo-

nalny do czasu pobytu, więc w pośredni sposób 

możemy śledzić koszty, a porównując z oczekiwaną 

kwotą zapłaty możemy wnioskować o skuteczności 

i wydajności naszego leczenia. Dzięki tej wiedzy 

wiemy co leczymy efektywnie i możemy zachęcać 

do kierowania takich przypadków do naszego szpi-

tala. Daje nam to również obraz, gdzie powinniśmy 

się starać usprawnić nasze działania.

Znając, wynikający z grupowania, przewidy-

wany czas pobytu możemy skutecznie zarządzać 

kolejkami oczekujących i lepszym wykorzystaniem 

bazy łóżkowej.

Wczesne grupowanie i okresowe regrupowa-

nie w miarę postępu leczenia pozwala na bieżąco 

śledzić efektywność szpitala i optymalnie gospoda-

rować dostępnymi zasobami  w celu  uzyskania naj-

cd. na str. 4
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lepszego wyniku ekonomicznego. Sku-

pienie się na aspekcie finansowym nie 

jest błędem i nie oznacza, że zapomina-

my czy ignorujemy zdrowie i komfort 

pacjenta. System DRG/JGP w istocie 

swojej konstrukcji nakierowany jest na 

maksymalizację wyników leczniczych. 

W tym systemie szpital „zarabia” jedy-

nie pod warunkiem, że leczy skutecznie, 

a pacjenci są szybko i w dobrym stanie 

zdrowia wypisywani do domu.

Pełne wykorzystanie potencjału 

JGP daje szpitalowi mocne narzędzie 

do  lepszego  zarządzania, specjalizacji 

i podnoszenia jakości świadczonych 

usług przy zapewnieniu adekwatnego fi-

nansowania. Oczywiście pod warun-

kiem że lekarze będą rozumieli „zasady 

gry” i z zaangażowaniem je wypełniali, 

a NFZ nie będzie stawiał dodatkowych 

barier, rujnujących całą ideę, przez limi-

ty, dodatkowe warunki (np. grupowa-

nie zależne od specjalności oddziału) 

czy nieustające zmiany w regułach gru-

powania.

MWE

Rzym, a sprawa polska
Pierwszego lipca br. NFZ nakazał wszystkim szpitalom 

wsiąść do łódki o nazwie JGP i ostro ćwiczyć pływanie. Póki co, na 

„sucho” -  w basenie prawie nie było wody. Każdy wiosłował jak 

umiał. Wiosłowanie różnie wychodziło: ci którzy umieli, szybko 

płynęli do przodu, inni ocierając pot z czoła ledwie ruszali z miej-

sca. Wszyscy natomiast zdali sobie sprawę, że łódka jest dziurawa 

jak ser szwajcarski i woda leje się strumieniami. Sama łódka bar-

dziej przypomina kręcącą się w kółko balię niż szybką łódź motoro-

wą, która komfortowo przewiezie nas na brzeg efektywnych 

rozliczeń.

Balia JGP kręci się w kółko na całego napędzana kolejnymi 

zarządzeniami NFZ.

Kolejne wersje reguł rozliczeniowych cofają wszystkich do 

punktu startu czyli pierwszego lipca 2008. Szpitale są zobowiąza-

ne do zmiany już zakodowanych przypadków zgodnie z coraz to 

zmieniającymi się regułami.

Dotychczas mieliśmy już 3 wersje reguł grupowania. Ozna-

cza to, że szpitale dwukrotnie musiały zweryfikować  już zgrupo-

wane przypadki. Co więcej, jak nieoficjalnie dowiadujemy się, 

zapowiadane są kolejne zmiany jeszcze w tym roku, które również 

mają obowiązywać od pierwszego lipca 2008r.

Dlaczego tak musi być? Najbardziej prawdopodobne jest to, 

że oprogramowanie zakupione przez NFZ nie jest w stanie obsługi-

wać kilku wersji grupera. No, cóż problem kiepskiego oprogramo-

wania kupionego za nasze wspólne pieniądze łatwiej rozwiązać 

zmuszając szpitale do dodatkowego wysiłku. Jak duży jest ten wy-

siłek?

Tu trochę matematyki:

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez rządowe Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia miesięcznie w Polsce 

wypisuje się ze szpitali prawie 600 000 pacjentów.

Dotychczas NFZ zmusił więc szpitale do weryfikacji ok. 500 

000 przypadków po pierwszej zmianie i ok. 1 300 000 po drugiej 

zmianie. W sumie 1 800 000 (słownie jeden milion osiemset tysię-

cy przypadków)!!! Tego nie można określić inaczej niż słowem 

SKANDAL. Jeśli kolejna zmiana zostanie ogłoszona 31 grudnia 

2008 to trzeba będzie dodatkowo przejrzeć: 6 miesięcy x 600 000 

przypadków = 3 600 000 grupowań.

NFZ korzysta ze swojej monopolistycznej pozycji bez skrę-

powania i gwałci podstawową od rzymskich  czasów zasadę „lex 

retro non agit” – prawo nie działa wstecz.

No cóż, Rzym upadł, barbarzyńcy przetrwali.

MWE

Jak pracować... cd. ze str. 3
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Przyszłość JGP

Polski system rozliczeń oparty o Jedno-

rodne Grupy Pacjenta rozpoczął swoje życie 

zaledwie 3 miesiące temu. Aktualnie jest na 

etapie raczkowania przed nim daleka droga 

do osiągnięcia dojrzałości. Rodzi się pytanie 

jak szybko będzie dojrzewał i w jakim kierun-

ku zmierza jego ewolucja.

Porównując z w pełni dojrzałymi syste-

mami z innych krajów, od lat rozliczających 

się według Diagnosis Related Groups, polskie 

JGP ma jeszcze sporo do zrobienia. Choć ogól-

noświatowa nazwa DRG w Polsce została prze-

chrzczona na JGP,  reguły grupowania 

pozostały podobne.

Podejmijmy próbę zdefiniowania przy-

szłości JGP na bazie aktualnie istniejących 

mankamentów, braków i problemów związa-

nych z jego obsługą, bez hierarchizowania ich 

ważności.

Aktualne reguły grupowania nakazują 

brak refundacji za kolejny pobyt pacjenta. Za-

tem jeżeli pacjent był przez 5 dni leczony np. 

z powodu kamicy nerkowej a po tygodniu po 

raz kolejny musiał być hospitalizowany przez 

5 dni oznacza to, że NFZ zwróci nam jedynie 

za pierwszy pobyt chorego, za drugi już nie. 

Fakt ten jest niezmiernie krzywdzący dla jed-

nostek szpitalnych biorąc pod uwagę, że z za-

łożenia rozliczenie JGP bierze pod uwagę 

liczbę dni hospitalizacji pacjenta. Jak wynika 

z powyższego niezbędne są zmiany, które bę-

dą szczególnie trudne dla systemów informa-

tycznych ale docelowo powinny pozwolić na 

sumowanie dni z obu pobytów. Konieczne bę-

dzie również wyznaczenie reguł pozwalających 

na łączenie epizodów. Odnosząc się do naszego 

przykładu,  kontynuacja leczenia kamicy nerko-

wej powinna podlegać zsumowaniu, ale np. zła-

manie kończyny górnej niekoniecznie, zależy 

czy mamy do czynienia z tym samym złama-

niem czy też z zupełnie nowym.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, 

gdy liczba pobytów rośnie.

W zaistniałej sytuacji dotychczasowe re-

guły rozliczeń wymuszają na szpitalach dość 

niestandardowe zachowania. W praktyce przed-

stawia się to w następujący sposób, rozliczamy 

pierwszy, zaledwie 4 dniowy pobyt, poczym za 

tydzień pacjent pojawia się ponownie z bardzo 

zaawansowaną chorobą i leczymy go przez na-

stępne  2  tygodnie,  których  niestety  zgodnie 

z panującymi zasadami nie możemy już rozli-

czyć. Do czego się posuwamy, mianowicie musi-

my wysłać korektę pierwszego pobytu, co 

oznaczać jego anulowanie oraz podjęcie próby 

rozliczenia tylko drugiego pobytu jako jedynego 

jaki miał miejsce na oddziale. Rozwiązanie 

skomplikowane a do tego najprawdopodobniej 

budzące wątpliwości NFZu.

Już dwa razy NFZ zmusił szpitale do orwellow-

skiego pisania historii od nowa cofając czas do 

1 lipca 2008r.Szansa, że reguły grupowania 

ustabilizują się i nie będą zmieniane jest ni-

kła!!! Początkowo, jak to wynika z naszych 

wcześniejszych obserwacji, zmiany będą ko-

nieczne, żeby załatać  oczywiste dziury i  błędy 

w logice grupowania, w kolejnej fazie będą  one 

związane ze zwiększeniem precyzji grupowania, 

wreszcie przyjdą te zupełnie naturalne, związa-

ne z postępem medycyny i nowymi sposobami 

leczenia pacjentów. Niestety informacja o ich 

oczywistym następstwie nie jest wynikiem roz-

ważań NFZu. Jedyną odpowiedzią naszego Fun-

duszu jest cofanie się za każdym razem do
cd. na str. 6



Biuletyn Informatyki Medycznej nr 12 19/09/2008

początku, budzące kompletną dezorientację 

wśród wszystkich uczestników procesu rozlicza-

nia. Oczywiście można powiedzieć, że jakiekol-

wiek zmiany w zamkniętym roku nie mogą 

mieć miejsca a cofnięcie  się będzie obejmować 

maksymalnie „jedynie” 12 miesięcy pod warun-

kiem, że zmiana grupowania nastąpi w grud-

niu. Nadal jednak będzie to oznaczać 

konieczność weryfikacji ok. 7 mln wypisów w 

skali kraju, co niesie za sobą wykonanie ko-

niecznych korekt związanych ze zmianą kodo-

wania.  Konsekwencje finansowe tych działań 

są nieuniknione.

Idąc za przykładem dojrzałych systemów 

rozliczeniowych naszych zagranicznych sąsia-

dów, warto wiedzieć, iż pozwalają one na nieza-

leżne rozliczenie przypadku regułami, które 

obowiązywały w danym okresie czasu i nie ma 

konieczności jakichkolwiek zmian wstecz.

Na dzień dzisiejszy taka obsługa nie ist-

nieje. Jest to wygodne dla szpitali, które dla 

grup opartych na diagnozie mogą uzyskać peł-

ną odpłatność a po jednym lub dwóch dniach 

odesłać pacjenta do innego szpitala na ‘realne” 

leczenie. Aktualne reguły biorą pod uwagę jedy-

nie czas pobytu w szpitalu a nie kierunek wypi-

su. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że pacjent ma być leczo-

ny na tę samą przypadłość. W takiej sytuacji, 

gdyby jednak został przyjęty do tego samego 

szpitala, będzie to oznaczało brak jakiejkolwiek 

możliwości rozliczenia tego pobytu z NFZ.

W dojrzałych systemach kierunek wypisu 

ma znaczenie a skierowanie do innego szpitala 

powoduje znaczące obniżenie kwot rozliczenio-

wych, a jednocześnie próbuje się śledzić czy da-

ny przypadek miał identyczne grupy DRG pod-

czas pobytów w obu szpitalach.

Na koniec jeszcze krótka uwaga o chaosie 

w słownikach używanych do kodowania. Aktual-

nie zalecane przez NFZ wersje słowników ICD 

do kodowania JGP różnią się od wykorzystywa-

nych w regułach grupowania. W szczególnych 

przypadkach uniemożliwiają efektywne kodowa-

nie. Dostępne słowniki są niejednoznaczne i mo-

gą stanowić pole do dowolnej interpretacji.

Dojrzałe systemy DRG są oparte o słowni-

ki charakteryzujące się żelazną stabilnością i jed-

noznacznością, gdyż stanowią one kamień 

węgielny całego systemu i w związku z czym 

znajdują się pod szczególnym nadzorem.

Powyższe problemy są kroplą w oceanie 

wad i braków w polskim JGP. Kolejną bolączką 

jest np. nikła precyzja grupowania i wiążący się 

z tym duży rozrzut kosztów w obrębie grupy, co 

szczególnie uderza w wysokospecjalistyczne szpi-

tale ponoszące z własnej definicji koszty wyższe 

od  szpitali   ogólnych.   Przykładów  jest  wiele 

i można by je mnożyć w nieskończoność…

Życie będzie stopniowo weryfikować i mo-

delować nasze JGP. Jedynym problemem jest 

fakt, że koszty tych korekt niestety zawsze będą 

ponosiły szpitale i obywatele polscy płacący 

składki.
MWE

"Przyszłość JGP" dokończenie ze str. 5

Od Redakcji:

Z przykrością stwierdzamy, iż w treści  artykułu pdt. 
"Jednorodne Grupy Pacjenta" - BIM nr 11, pojawił się 
błąd drukarski, na str. 3 w akapicie II

powinno być
'uzyskamy wynik 33pkt, co nam daje 1 584 zł'

Przepraszamy za niedogodności

Redakcja BIM
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Rew 5
00.671 Wszczepy wewnątrznaczyniowe

00.672 Wszczepienia stentów

39.502 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnica 
krezkowa
45.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita 
cienkiego
78.610 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 nieokreślone miejsce
78.611 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i 
mostek)
78.612 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 kość ramienna
78.613 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)

78.615 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 kość udowa/ miednica
78.616 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 rzepka
78.617 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) 
 kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)

78.619 Zewnętrzny stabilizator kości (inwazyjny) -
 inne (kręgi)
78.620 Zespolenie wewnętrzne - nieokreślone 
miejsce
78.621 Zespolenie wewnętrzne - łopatka, obojczyk, 
klatka piersiowa (żebra i mostek)

78.622 Zespolenie wewnętrzne - kość ramienna

78.623 Zespolenie wewnętrzne - kość 
promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Zespolenie wewnętrzne - kości 
nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Zespolenie wewnętrzne - kość udowa/ 
miednica
78.626 Zespolenie wewnętrzne - rzepka

78.627 Zespolenie wewnętrzne - kość piszczelowa/ 
kość strzałkowa
78.628 Zespolenie wewnętrzne - kości stępu/ kości 
śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Zespolenie wewnętrzne - inne (kręgi)
80.51 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego -
 na poziomie piersiowym
80.51 Zniszczenie laserem krążka 
międzykręgowego
80.521 Chemonukleoliza krążka 
międzykręgowego -na poziomie szyjnym
80.521 Chemonukleoliza krążka 
międzykręgowego - na poziomie piersiowym
84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej

89.191 Radiograficzna ultrasonografia
89.192 Ultrasonografia video
89.542 Monitorowanie czynności serca przy 
pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)

97.443 Kontrapulsacja wewnątrzaortalna [IABP]

Rew 5.1
00.671 Wprowadzenie stentów uwalniających 
lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych 
tętnica kręgowa
00.672 Wprowadzenie stentów uwalniających 
lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych 
tętnica goleni
39.502 Przezskórna angioplastyka (PTA) -tętnic 
goleni
45.2 Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym

78.610 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości -nieokreślone miejsce
78.611 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości -łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra 
i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości -kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości -kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614 Usunięci zewnętrznego stabilizatora 
kości -kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki 
(ręki)
78.615 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości -kość udowa/ miednica
78.616 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości - rzepka
78.617 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki 
(stopy)
78.619 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora 
kości - inne (kręgi)
78.620 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - 
nieokreślone miejsce
78.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - 
łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i 
mostek)
78.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - 
kość ramienna
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - 
kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - 
kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego -
kość udowa/ miednica
78.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego -
rzepka
78.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego -kość 
piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego -
kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego -
inne (kręgi)

80.51 Wycięcie krążka międzykręgowego

80.521 Chemonukleoliza krążka 
międzykręgowego -na poziomie szyjnym

84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej 
kończyny dolnej
89.191 Radiograficzne EEG
89.192 Video EEG
89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 
przy pomocy urządzeń analogowych (typu 
Holter)
97.443 Kontrapulsacja wewnątrzaortalna 
[IABP]

SŁOWNIK ICD 9 -     

HISTORIA NAJNOWSZA

Od zarania polskiego JGP, czyli od maja 
2008r. kiedy to zostały ogłoszone pierwsze regu-
ły grupowania, wersje słowników ICD9 i 10, uży-
wanych do definicji grup, nie zostały 
jednoznacznie określone, lecz było to jedynie pre-
ludium do pasma niekończących się zmian i nie-
domówień.

W połowie czerwca ukazała się druga wersja 
grupera, w której to NFZ ogłosił własną wersję 
słownika procedur ICD9 (zwana wersją 5, ozna-
czana wersją 3), która miała być używana do ko-
dowania danych przypadków. Wersja ta została 
użyta do słynnego ‘pilotażu’ wdrożenia JGP 
przez NFZ. Temat oceny sposobu przeprowadze-
nia pilotażu i jego wyników z punktu widzenia 
szpitali w nim uczestniczących przemilczmy, do-
dam tylko, że w definicji grupera znalazło się kil-
kadziesiąt kodów procedur, których nie było 
w opublikowanym przez NFZ słowniku proce-
dur…

Ale na tym nie koniec, w lipcu Fundusz ogłosił 
(po raz pierwszy w formie Zarządzenia Prezesa 
NFZ) wersję grupera 5.3.3 (w końcu podając nu-
mer wersji grupera zgodnie z założonym forma-
tem. Wersja ta ma służyć faktycznym 
rozliczeniom szpitali z NFZ (od dnia 1 lipca) mi-
mo, że plik parametryzujący nadal zawiera proce-
dury, których nie ma w opublikowanej wersji 
słownika ICD9… Tymczasem szpitale rozpoczy-
nają prace nad poprawnym zakodowaniem dia-
gnoz i procedur dla przypadków, które mają być 
rozliczone za pomocą JGP. Z początkiem wrze-
śnia większość szpitali nawet otrzymuje nowe 
umowy z NFZ, pozwalające na rozliczenia za po-
mocą obowiązującego formatu. Gdy nagle, histo-
ria lubi się powtarzać, 8 września NFZ ogłasza 
nową wersję grupera (5.3.5), która obowiązuje 
wstecznie od 1 lipca 2008r. i zupełnie ‘przy oka-
zji’ publikuje nową wersję słownika procedur 
(5.2), którą nadal nazywa wersją 5 (oczywiście 
również obowiązującą od 1 lipca 2008r.).

Co w praktyce oznaczają te zmiany? Weźmy 
pod lupę zawartość słowników, otóż w najnow-
szej wersji dodano ok. 200 nowych procedur 
oraz zmieniono opisy dla kolejnych 200. W tym 
momencie szpitale, które już zakodowały i wy-
znaczyły grupy JGP muszą zainstalować w swo-
ich systemach nową wersję słownika, 
przekodować dane pacjentów wg nowej wersji 
oraz zgrupować ponownie przypadki nową wer-
sją grupera.

Proszę policzyć, ile będzie kosztować ponowna 
weryfikacja już zakodowanych danych, gdy na 
domiar złego, nieoficjalnie mówi się, że to nie by-
ła ostatnia zmiana wersji grupera, która będzie 
obowiązywać jak zwykle od 1 lipca 2008r. Czy za-
tem mamy do czynienia z niekończącą się histo-
rią, z której jak do tej pory NFZ nie potrafi 
wyciągnąć właściwych wniosków?

ASI

Zestawienie zmian krytycznych w słowniku ICD9 

Przedstawione zmiany dotyczą nowych nazw procedur 
oznaczających zupełnie inną czynność niż przed zmianą. Cała lista 
zmian zawiera ok 300 pozycji w wersji 5.1 z dn.22.07.2008r. oraz ok. 
250 pozycji w wersji 5.2 z dn. 8.09.2008r. i  jest  ona dostępna na 
stronie internetowej NFZ.

Porcedury słownik ICD9 wersja 5 oraz zmiany wersja 5.1  z dn. 22.07.2008r.
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Rew 5.1
00.10 Wszczepienie substancji leczni-
czej
00.101 Wszczepienie opłatka nasączo-
nego substancją leczniczą do mózgu

00.102 Śródmiąższowe/ dokomorowe 
podanie substancji leczniczej
00.784 Operacje stawu biodrowego - 
wymiana wkładki panewki

00.785 Operacje stawu biodrowego - 
wymiana głowy kości udowej

77.04 Wycięcie martwiaka - kości nad-
garstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
77.05 Wycięcie martwiaka - kość udo-
wa/ miednica
77.08 Wycięcie martwiaka - kości stę-
pu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kości nadgarstka/ śródręcza/ pa-
liczki (ręki)
77.15 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kość udowa/ miednica
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kości stępu/ kości śródstopia/ pa-
liczki (stopy)
77.24 Osteotomia klinowa - kości nad-
garstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
77.25 Osteotomia klinowa - kość udo-
wa/ miednica
77.28 Osteotomia klinowa - kości stę-
pu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości 
nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udo-
wa/ miednica
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stę-
pu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ 
śródręcza/ paliczki (ręki)
77.45 Biopsja kości - kość udowa/ 
miednica
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości 
śródstopia/ paliczki (stopy)
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kości nadgarstka/ śród-
ręcza/ paliczki (ręki)
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kość udowa/ miednica
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kości stępu/ kości śród-
stopia/ paliczki (stopy)
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki 
(ręki)
77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kość udowa/ miednica
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki 
(stopy)
77.84 Inne częściowe wycięcie kości - 
kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki 
(ręki)
77.85 Inne częściowe wycięcie kości - 
kość udowa/ miednica
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - 
kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki 
(stopy)
77.94 Całkowite wycięcie kości - kości 
nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
77.95 Całkowite wycięcie kości - kość 
udowa/ miednica
77.98 Całkowite wycięcie kości - kości 
stępu/ kości śródstopia/ paliczki (sto-
py)
78.14 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kości nadgarstka/ śród-
ręcza/ paliczki (ręki)
78.15 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kość udowa/ miednica

REW 5.2
00.10 Wszczepienie środka chemioter-
peutycznego
00.101 Wszczepienie opłatka nasączone-
go środkiem chemioterapeutycznym do 
mózgu
00.102 Śródmiąższowe/ dokomorowe 
podanie środka chemioterapeutycznego
00.784 Operacja stawu biodrowego - 
 jeden element mocowany za pomocą 
cementu
00.785 Operacja stawu biodrowego - 
 jeden element mocowany bezcemento-
wo
77.04 Wycięcie martwaka - kości nad-
garstka/ śródręcza
77.05 Wycięcie martwaka - kość udowa

77.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ 
kości śródstopia
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kości nadgarstka/ śródręcza

77.15 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kość udowa
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdziele-
nia - kości stępu/ kości śródstopia

77.24 Osteotomia klinowa - kości nad-
garstka/ śródręcza
77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa

77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ 
kości śródstopia
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości 
nadgarstka/ śródręcza
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udo-
wa
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stę-
pu/ kości śródstopia
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ 
śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa

77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości 
śródstopia
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kości nadgarstka/ śródrę-
cza
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kość udowa
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub 
tkanki kości - kości stępu/ kości śródsto-
pia
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kości nadgarstka/ śródręcza

77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kość udowa
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - 
kości stępu/ kości śródstopia

77.84 Inne częściowe wycięcie kości - 
kości nadgarstka/ śródręcza

77.85 Inne częściowe wycięcie kości - 
kość udowa
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - 
kości stępu/ kości śródstopia

77.94 Całkowite wycięcie kości - kości 
nadgarstka/ śródręcza
77.95 Całkowite wycięcie kości - kość 
udowa
77.98 Całkowite wycięcie kości - kości 
stępu/ kości śródstopia

78.14 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kości nadgarstka/ śródrę-
cza
78.15 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kość udowa

78.18 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kości stępu/ kości śródsto-
pia/ paliczki (stopy)
78.74 Chirurgiczne złamanie kości - 
kości   nadgarstka/ śródręcza/ paliczki 
(ręki)
78.75 Chirurgiczne złamanie kości - 
kość udowa/ miednica
78.78 Chirurgiczne złamanie kości - 
  kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki 
(stopy)
78.84 Zabiegi diagnostyczne w zakre-
sie kości, nie sklasyfikowane - kości 
nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.85 Zabiegi diagnostyczne w zakre-
sie kości, nie sklasyfikowane - kość udo-
wa/ miednica
78.88 Zabiegi diagnostyczne w zakre-
sie kości, nie sklasyfikowane - kości stę-
pu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
79.05 Zamknięte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - kość udo-
wa/ miednica
79.08 Zamknięte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - kości stę-
pu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
79.25 Otwarte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - kość udo-
wa/ miednica
79.35 Otwarte nastawienie złamania z 
wewnętrzną stabilizacją - kość udowa/ 
miednica
79.6 Oczyszczenie otwartego złamania

79.60 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - miejsce nieokreślone
79.61 Oczyszczenie otwartego złamania 
- kość ramienna
79.62 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - kość promieniowa/ łokciowa

79.63 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - kości nadgarstka/ kości śródręcza

79.64 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - paliczki ręki
79.65 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - kość udowa/ miednica
79.66 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - kość piszczelowa/kość strzałkowa

79.67 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - kości stępu/kości śródstopia

79.68 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - paliczki stopy
79.69 Oczyszczenie otwartego złama-
nia - inne wyszczególnione kości

81.512 Całkowita rekonstrukcja stawu 
biodrowego
81.54 Całkowita endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego
81.541 Całkowita endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego jednoprzedziałowa
81.542 Całkowita endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego dwuprzedziałowa
81.543 Całkowita endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego trójprzedziałowa
81.56 Całkowita endoprotezoplastyka 
stawu skokowego

78.18 Założenie unieruchomienia ze-
wnętrznego - kości stępu/ kości śródsto-
pia
78.74 Chirurgiczne złamanie kości -  
   kości nadgarstka/ śródręcza

78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość 
udowa
78.78 Chirurgiczne złamanie kości -  
   kości stępu/ kości śródstopia

78.84 Zabiegi diagnostyczne w zakresie 
kości, nie sklasyfikowane - kości nad-
garstka/ śródręcza
78.85 Zabiegi diagnostyczne w zakresie 
kości, nie sklasyfikowane - kość udowa

78.88 Zabiegi diagnostyczne w zakresie 
kości, nie sklasyfikowane - kości stępu/ 
kości śródstopia
79.05 Zamknięte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - kość udo-
wa
79.08 Zamknięte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki 
stopy
79.25 Otwarte nastawienie złamania 
bez wewnętrznej stabilizacji - kość udo-
wa
79.35 Otwarte nastawienie złamania z 
wewnętrzną stabilizacją - kość udowa

79.6 Opracowanie chirurgiczne otwarte-
go złamania
79.60 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - miejsce nieokreślone
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kość promieniowa/ łok-
ciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kości nadgarstka/ kości 
śródręcza
79.64 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - paliczki ręki
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kość piszczelowa/kość 
strzałkowa
79.67 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - kości stępu/kości śród-
stopia
79.68 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - paliczki stopy
79.69 Opracowanie chirurgiczne otwar-
tego złamania - inne wyszczególnione 
kości
81.512 Całkowita pierwotna rekonstruk-
cja stawu biodrowego
81.54 Całkowita pierwotna wymiana 
stawu kolanowego
81.541 Endoproteza pierwotna stawu 
 kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542 Endoproteza pierwotna stawu 
kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543 Endoproteza pierwotna stawu 
kolanowego - trójprzedziałowa
81.56 Całkowita pierwotna wymiana 
stawu skokowego

Porcedury słownik ICD9 wersja 5.1 oraz zmiany wersja 5.2 
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