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JGP
Drodzy Czytelnicy,

z  przyjemnością przekazujemy Pań-

stwu kolejne wydanie Biuletynu. To 

już ostatni numer w tym roku, jednak-

że pierwszy w nowej szacie graficznej. 

Mamy  nadzieję,  iż  spotka  się  ona 

z Państwa akceptacją. 

Kolejny już BIM poświęcamy 

tematyce Jednorodnych Grup Pacjen-

ta. Liczymy, że również w Państwa 

opini poruszamy temat bardzo istotny, 

aktywnie reagując na najnowsze zmia-

ny. 

W związku z reakcjami produ-

centów systemów informatycznych 

dotyczącymi integracji gruperów 

z ich programami, poruszymy  temat 

prawa do własności danych. Podej-

miemy również próbę udowodnienia 

niejednorodności  polskiego JGP, 

a także podzielimy się  pewnymi we-

wnętrznymi sprzecznoścami dotyczą-

cymi  jego działania.

Nie zabraknie równiez historii 

najnowszej, czyli najgorętszych wia-

domości z frontu zmian w JGP.

 Życzymy przyjemnej lektury

Redakcja BIM

W poprzednim numerze 

BIM'u przedstawiliśmy historię zmian 

wersji grupera do dnia 9 września 

2008r. Niestety, jak można się było 

spodziewać, końca  zmian  i modyfika-

cji ciągle nie widać. Nie wiemy co nas 

czeka w najbliższej przyszłości, jedyne 

co możemy zrobić to przeanalizować 

historię najnowszą.

29 października pojawia się Ko-

munikat DSOZ, wprowadzający wersję 

grupera 5.4.6. Jak pokazuje  doświad-

czenie, wersja ta ma obwiązywać 

wstecznie od 1 października do końca 

grudnia 2008r. Z ciekawostek, zmienia 

ona sposób liczenia długości hospitali-

zacji mającej wpływ na taryfę dodatko-

wą (do długości hospitalizacji miały 

nie wliczać się pobyty m.in. na oddzia-

le Anestezjologii i Intensywnej Tera-

pii). Gdy nagle, 5 listopada 2008r. 

pojawia się nowy Komunikat, tym ra-

zem  Prezesa  NFZ, wprowadzający 

wersję 5.3.7, obowiązującą od 1 paź-

dziernika do końca listopada: 

W związku z postulatami dotyczący-
mi przesunięcia daty wprowadzenia 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
zmian w "algorytmie grupera" infor-
muję, iż wejście w życie wersji 4 algo-
rytmu  zostaje  przesunięte  na   dzień 
1 grudnia 2008 r .

O co chodziło? Zapewne o to, że 

producenci oprogramowania dla NFZ 

nie byli w stanie obsłużyć nowej wersji 

algorytmu, a niejako 'przy okazji' NFZ 

zmienił plik parametryzujący...  Wyda-

wać by się mogło, że to już koniec nie-

spodzianek w końcu i tak mamy prawie 

na każdy miesiąc inny gruper, ale nie-

stety nie...

20 listopada zostaje ogłoszony 

kolejny Komunikat DSOZ  wprowadza-

jący dwie nowe wersje grupera 5.5.8 

i 5.5.9, zupełnie przypadkiem wyrzuca-

jący w niebyt wersję 5.4.6. 

Zarządzenie  przedstawia daty 

obowiązywania odpowiednich wersji 

grupera JGP. Co to oznacza w praktyce. 

Mianowicie, na sposób grupowania nie 

mają wpływu tylko data wypisu, diagno-

zy i procedury, ale także moment, 

w którym wykonuje się grupowanie (do 

30.11.2008 obowiązują wersje 5.3.5 

i 5.3.7; od 01.12.2008 zaś wersje 5.5.8 

i 5.5.9)!

Aha i jeszcze mały drobiazg – 20 

października zmodyfikawano słownik 

procedur ICD9  na wersję 5.3, która 

w sprawozdawczości do NFZ nadal ma 

numer 5.

Zatem ogłaszamy konkurs na 

najciekawszy komentarz tej sytuacji na-

grodą będzie umieszczenie komentarza 

w następnym BIMie, postaramy się też 

przesłać ten komentarz do Prezesa NFZ.

autor: ASI
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dzisiejszych czasach co-

raz więcej jednostek służby 

zdrowia używa systemów informa-

tycznych. Świadomość funkcji 

i możliwości tych systemów  stale 

rośnie. Wraz z nią chęć rozszerza-

nia użyteczności, łączenia różnych 

programów w celu maksymalizacji 

wykorzystania posiadanej technolo-

gii. Systemy informatyczne kapital-

nie poddają się tego typu zmianom, 

gorzej z dostawcami, którzy często 

łączenie i współdziałanie  różnych 

programów i  firm postrzegają jak 

zagrożenie dla swojego dotychcza-

sowego monopolu.

Warto zatem w pełni zrozu-

mieć prawa użytkownika i dostaw-

cy. 

Potrzeby 
użytkownika

Użytkownik (szpital, przy-

chodnia, etc.) zakupił oprogramo-

wanie do prowadzenia swojej 

działalności (system szpitalny, sys-

tem dla poradni, system do admi-

nistracji). Do tego momentu 

wszystko było dobrze, ale!!! 

W pewnym momencie użytkownik 

doszedł do wniosku, że chciałby 

zrobić większy użytek ze zgroma-

dzonych w trakcie użytkowania sys-

temu danych. Na nieszczęście 

interesujące programy oferował in-

ny dostawca, a dotychczasowy nie 

miał czego zaoferować. Daleko nie 

trzeba szukać,  najświeższym tego 

typu przykładem są grupery i opty-

malizatory JGP. Szpitale są zainte-

resowane integracją z pracującymi 

u nich systemami informatyczny-

mi, ale co na to ich producenci? 

Najpierw jednak zajmijmy 

sie samą integracją, która może 

przebiegać na kilku poziomach:

On-line z systemem 

Integrowany program na bieżąco 

współpracuje z drugim. Programy 

wzajemnie respektują i wykorzystu-

ją swoją logikę businessową. Przy-

kładem może być moduł 

e-rejestracji zintegrowany z głów-

nym programem rejestracji przy-

chodni. Moduł e-rejestracji dzięki 

takiej integracji nie powoduje koli-

zji w dostępie do przedziałów czaso-

wych, na które rezerwowane są 

wizyty. Główny program rejestracji 

steruje całą logiką rezerwacji po-

zwalając na płynną współpracę 

wszystkich użytkowników bez 

względu, na którym programie pra-

cują.

Off-line z systemem 

Programy wymieniają ze sobą dane 

w określonych odstępach czasu (np. 

raz dzienne). Systemy de facto pra-

cują oddzielnie ale wzajemnie syn-

chronizują dane. W wielu 

wypadkach jest to w zupełności 

wstarczające.   Przesyłanie   danych 

o wykonanych działaniach do pro-

gramu kosztowego lub przesyłanie 

zleceń do programu  laboratoryjne-

go i wsteczne odsyłanie wyników.

Bezpośrednia dwukierunkowa 
 komunikacja z bazą danych

Przez dwukierunkowość rozumie-

my odczyt i zapis danych. Progra-

my komputerowe gromadzą dane 

przy użyciu niezależnych progra-

mów nazywanych „silnikami” baz 

danych. (np. Sybase, Oracle, My-

SQL, SQL server, itp.). Przy pomo-

cy  takiego  silnika  zapisuje  się i  

odczytuje   dane   zgromadzone 

w systemie. Użytkownik nie ma 

bezpośredniego dostępu do silnika 

bazy danych, robi to jedynie po-

przez program komputerowy np. 

system szpitalny. Taka sytuacja 

jest pożądana i logiczna. Sposób 

składowania danych jest zaprojek-

towany ściśle do potrzeb progra-

mu, który z nich korzysta a każda 

próba bezpośredniego zapisania 

danych z pominięciem tego progra-

mu może doprowadzić do rozkoja-

rzenia danych tzn. z punktu 

widzenia programu dane będą nie-

spójne np. program zapisując zmia-

nę nazwiska pacjenta zawsze 

w osobnej tabeli zapisuje poprzed-

nie nazwisko, identyfikator zmie-

niającego i dokładny czas zmiany. 

Jeśli zmienimy nazwisko pacjenta 

bezpośrednio w bazie danych i nie 

dokonamy  pozostałych wpisów 

program próbując potem odczytać 

PRAWO DO DANYCH
Systemy komputerowe:  
prawo własności, użytkowania, licencje
autor: MWE



historię zmian nazwiska pacjenta 

napotka na „dziurę” w danych i za-

trzyma się. Dlatego bezpośrednie, 

dwukierunkowe podłączenie do ba-

zy danych dwóch niezależnych pro-

gramów jest bardzo ryzykowane 

i nie zalecane. 

Jednokierunkowa komunikacja 
z bazą danych

Sytuacja ta dotyczy odczytu: jeden 

z programów jedynie odczytuje da-

ne z bazy danych nie zmieniając jej 

zawartości. Ta sytuacja jest w pełni 

bezpieczna i funkcjonalna. Pro-

blem może się pojawić jedynie wte-

dy, gdy producent wiodącego 

oprogramowania (tego, które zapi-

suje dane do bazy danych) zmieni 

strukturę  bazy i  nie  uzgodni tego 

z drugim dostawcą. Może się wtedy 

zdarzyć, że dotychczasowe zapyta-

nia nie będą w stanie odczytać in-

formacji ze zmienionej bazy 

danych. Dla prostych zapytań (np. 

wyszukanie pacjenta lub epizodu) 

bezpośredni odczyt z bazy danych 

jest bardzo efektywnym rozwiąza-

niem. Osobnym zagadnieniem jest 

zwiększone obciążenie serwera. 

Przy dużym obciążeniu może być 

konieczne zwiększenie jego mocy.

Sposób zakupu  
oprogramowania

Systemy zazwyczaj zostały zakupio-

ne w  drodze przetargu publiczne-

go. Sprzedający zazwyczaj udzielił 

kupującemu licencji na użytkowa-

nie i po bolesnym okresie wdroże-

nia, system w mniejszym lub 

większym zakresie wszedł do co-

dziennego użytku. Co zostało zaku-

pione? Otóż nie  kupiono 

oprogramowania a jedynie licencję 

na jego użytkowanie. Program po-

zostaje nadal wyłączną własnością 

dostawcy. Licencja zazwyczaj obwa-

rowana jest wieloma warunkami, 

których pogwałcenie ma nieprzy-

jemne konsekwencje dla użytkow-

nika. Typowym ograniczeniem li-

cencji jest liczba użytkowników.

Ponieważ programy kompu-

terowe dla służby zdrowia zazwy-

czaj pracują w oparciu o bazę 

danych, która jest produktem inne-

go producenta, więc poza nieli- 

cznymi wyjątkami użytkownik w ra-

mach zakupionego systemu infor-

matycznego, kupuje również 

licencję na korzystanie z silnika ba-

zy danych. Tu sytuacja wymaga do-

kładnego wyjaśnienia.

Licencji na użytkowanie programu 

udziela producent oprogramowa-

nia.

Licencji na silnik bazy danych 

udziela użytkownikowi producent 

bazy danych.

W ramach instalacji dostaw-

ca podłącza zakupiony przez użyt-

kownika program do silnika bazy 

danych, która jest wyłączną własno-

ścią użytkownika. Domyślnie użyt-

kownik wyraża na to zgodę ale to 

nie oznacza, że rezygnuje z prawa 

własności do silnika bazy danych.
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Dane: 
prawa i obowiązki

System komputerowy po-

wstał z połączenia oprogramowa-

nia aplikacyjnego (czyli użytko- 

wego) oraz działającego w tle silni-

ka bazy danych, gromadzi on dane 

wpisywane do niego przez lub na 

rzecz użytkownika. Dane te stano-

wią istotną wartość dla użytkowni-

ka i są jego wyłączną własnością.

Użytkownik odpowiada za 

ich jakość i rzetelność, na dostawcy 

oprogramowania spoczywa jedynie 

odpowiedzialność technicznej po-

prawności zapisu i odczytu.

Dostawca oprogramowania 

nie jest właścicielem danych i nie 

może sobie rościć do nich żadnych 

praw. Nie może sam ich wykorzy-

stywać ani w żaden sposób ograni-

czać właścicielowi dostępu ani 

sposobu korzystania z nich. Tak 

stanowi prawo.

Dane w formie elektronicz-

nej mają swoje techniczne wymogi 

bez spełnienia, których korzystanie 

z nich nie jest możliwe. Konieczny 

jest odpowiedni sprzęt komputero-

wy i oprogramowanie-silnik bazy 

danych. Tu ponownie – użytkow-

nik  jest  licencjobiorcą,  nie  zaś 

dostawca oprogramowania aplika- 

cyjnego, zatem nie może on ograni-

czać ani zakazywać użytkownikowi 

swobodnego korzystania z zakupio-

nej licencji.

Dane w bazie danych składo-

wane są według określonego planu 

– modelu bazy danych. Model ten 

jest własnością intelektualną do-

stawcy oprogramowania, a prawo 

korzystania z niego zostało przeka-

zane   użytkownikowi   w   ramach 

licencji na korzystanie z dostarczo-

nego oprogramowania aplikacyjne-

go.

Dlatego użytkownik ma peł-

ne prawo nie tylko do swoich da-

nych ale i do aparatu koniecznego 

do ich odczytu i zapisu.

Oczywiście nieopatrzne dzia-

łania użytkownika bezpośrednio na 

bazie danych mogą szybko dopro-

wadzić do uszkodzenia danych lub 

struktury ich składowania doprowa-

dzając do zatrzymania oprogramo-

wania dostawcy. Taka sytuacja 

może mieć miejsce przy próbie zapi-

su do bazy danych.

Wynikające   z  niej   usterki 

w działaniu programu są wyłączną 

winą użytkownika. W przypadku 

operacji odczytu nie ma takiego ry-

zyka – ani zawartość ani struktura 

danych nie zostaną zmienione.

Dostawca  oprogramowania 

w umowie wsparcia może zastrzec 

specjalną obsługę usterek wyni-

kłych z nieobjętych instrukcją mani-

pulacji danymi.

Wątpliwe 
praktyki  dostawców 
oprogramowania

Co robi dotychczasowy do-

stawca – stara się zniechęcić użyt-

kownika do innych rozwiązań, a jak 

to   nie  skutkuje  próbuje  go  za-

straszyć mówiąc, że wprowadzenie 

innego oprogramowania jest naru- 

szeniem licencji i pogwałceniem 

prawa.

Gorące zapewnienia o otwar-

tości oferowanych systemów okaza-

ły się nie warte funta kłaków. 

Pieniądze, pieniądze, pieniądze 

choćby i kosztem użytkownika. 

Pierwsze pukanie do drzwi tych 

„otwartych systemów” spotkało się 

ze zgrzytem pospiesznie zamyka-

nych zasuw i przekręcaniem kluczy 

w zamkach. Wszystko ze szkodą dla 

użytkownika, ale kogo to obchodzi.

Co dalej?

Sposób i częstość wykorzy-

stania danych będą rosły coraz 

szybciej. Dane raz zapisane w syste-

mie informatycznym będą wielo-

krotnie i dla różnych potrzeb 

przetwarzane. W konsekwencji 

oznacza to, że dane powinny być 

szeroko dostępne bez względu na 

to jakiego programu użyto do ich 

gromadzenia. Systemy muszą się ze 

sobą komunikować. Jeden dostaw-

ca nie będzie w stanie dostarczyć 

wszystkich  funkcji oczekiwanych 

przez użytkownika. Czcze deklara-

cje o otwartości systemów będą mu-

siały być zastąpione realną ofertą 

wsparcia standardów komunikacyj-

nych    (HL7,   DICOM, itp.) i rze-

czywistą ofertą współpracy przy 

integracji oprogramowania innych 

producentów.

Użytkownik, a zarazem pła-

cący za oprogramowanie musi być 

pewny, że zakupione rozwiązanie 

nie  wepchnie  go  w  ślepy  zaułek, 

z którego jedynym wyjściem będzie 

całkowita wymiana systemu na roz-

wiązanie, które swobodnie współ-

pracuje z innymi i przyszłymi 

systemami.

Firmy, które uciekając przed 

otwartą konkurencją próbują ogra-

niczać dostęp do danych i do swo-

ich systemów odejdą w niechlubną 

przeszłość. 

Presję na taki kierunek 

zmian może wywrzeć jedynie użyt-

kownik. Ten z kolei zmuszony do 

funkcjonowania w warunkach wol-

nego rynku i otwartej konkurencji 

szybko przestanie tolerować szko-

dzące mu monopolistyczne zacho-

wania dostawców oprogramo- 

wania i zacznie w pełni egzekwo-

wać swoje prawa do swobodnego 

korzystania ze swoich danych i wol-

nego wyboru oprogramowania.
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NIEJEDNORODNE 
GRUPY 
PACJENTA 

J GP  –  Jednorodne  Grupy 

Pacjentów – tak to miało być 

w założeniach. Jednorodność grup 

miała polegać na zbliżonych proble-

mach zdrowotnych i podobnych 

metodach leczenia. Z wymienio-

nych dwóch podobieństw wynikało 

trzecie – podobny koszt leczenia. 

Analogiczne schorzenia są diagno-

zowane podobnymi metodami, 

a więc i koszty diagnozy są zbliżone.

Każda grupa ma więc swoją nazwę 

określającą zespół schorzeń obję-

tych tą grupą  w systemie JGP.

NFZ przygotowując polską 

wersję DRG czyli JGP opierał się 

na danych ze szpitali zebranych 

w okresie przed wprowadzeniem 

JGP. Nikt jednak nie przeprowadził 

rzetelnej weryfikacji wiarygodności 

tych danych, co więcej w dużej mie-

rze obserwowano dane, których 

„obiektywność” już na pierwszy 

rzut oka budziła zastrzeżenia. Auto-

rzy JGP mówili o tym na spotka-

niach służących prezentacji  syste- 

mu jak i szkoleniom z JGP.

Dane sprawozdawane w po-

przednim okresie miały jednak od 

początku „skrzywienie” spowodo-

wane ówczesnymi warunkami rozli-

czeń z NFZ. Mianowicie,  Szpitale 

starały się  rozliczać w sposób mak-

symalnie dla nich opłacalny - takie 

są reguły gry.

Właśnie te dane zostały wyko-

rzystane dla stworzenia klasyfikacji 

JGP. Wszystkie przypadki starano 

się podzielić na grupy o zbliżonych 

parametrach. Diagnozy, poprzednio 

nie konieczne do rozliczenia, były 

często podawane w sposób niepełny 

i błędny zaś lista procedur, zawiera-

ła  jedynie te,  które rozlicza NFZ . 

Co najważniejsze nie można było 

zdobyć rzetelnej informacji o kosz-

tach leczenia. Przyczyna była prosta 

– szpitale nie prowadzą takich wyli-

czeń. Trudno w to uwierzyć, ale to 

prawda.   Nieliczne jednostki, które 

to robiły,  wyliczały koszty według 

własnego pomysłu,  nie zaś według 

ogólnie ustalonego standardu. Jak 

to wpłyneło na  uzyskane dane, otóż 

nie nadawały się one do porówna-

nia i analizy. Ten sam grzech niejed-

nolitości miały wszystkie chaoty- 

czne i wyrywkowe próby badania 

kosztów inicjowane od czasu do cza-

su przez różne agendy.

W Polsce nie istnieje jednoli-

ta definicja postępowania medycz-

nego dla żadnego schorzenia, może 

poza zasadami reanimacji pacjenta, 

choć i tu pewnie „wielkie głowy” 

spierałyby się, o  drogę postępowa-

nia w zaistniałym przypadku. Jeżeli 

przykładowo zapytamy jakie czyn-

ności medyczne wchodzą w skład le-

czenia  zapalenia  wyrostka  robacz- 

kowego, czy odebrania porodu – 

nikt nie udzieli nam wiążącej odpo-

wiedzi. W każdym ośrodku, szpita-

lu, oddziale, postępowanie będzie 

wyglądało  trochę inaczej,  gdy  jed-

ni będą nalegali na badanie RTG, 

drudzy będą forsowali KT,  inni zaś 

twierdzą, że żadne z wyżej wymie-

nionych badań nie należy do ruty-

nowego toku postępowania 

w takich przypadkach. 

Taka jest polska rzeczywi-

stość. Politycy zdrowotni i organiza-

torzy ochrony zdrowia nigdy nie 

uważali za stosowne zmierzyć i zde-

finiować czym się zajmują. Mogło-

by sie okazać, że ciągnie to za sobą 

wiele zagrożeń. Mając taką miarę 

można ocenić efektywność, a co za 

tym idzie marnotrawstwo i sensow-

ność wydatków. Po cóż psuć miłą 

atmosferę ogólnej niemożności 

i obciążać kogoś rozliczeniami i od-

powiedzialnością za swoje czyny 

i obowiązki.

NIE WIEMY ILE W POLSCE 
KOSZTUJE LECZENIE NAJPRO- 
STSZYCH CHORÓB.

Ale mamy za to system JGP oparty 

na marzeniach i harcerskiej inicja-

tywie, bez analizy konsekwencji. 

Pełna niefrasobliwość. Wszystko 

według zasady, którą dobrze przed-

stawił poeta: „My z synowcem na 

koń siędziem i jakoś to będzie”. 
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No i rzeczywiście JAKOŚ to 

jest. Problemy napotykamy dosłow-

nie wszędzie.  Brak jakiegokolwiek 

planu działania,  ciągłe opóźnienia, 

wielokrotne poprawki a na domiar 

złego wątpliwa  dokładność.

Brak planu powoduje ciągłe zasko-

czenia. 

Wymyślono, gorsze czy lep-

sze algorytmy grupowania, ale nikt 

nie zastanowił się nad wdrożeniem 

systemu. Jak sprawozdawać dane, 

jak korygować, jak obsługiwać 

zmiany zasad grupowania, począt-

kowo nie opublikowano nawet jed-

nolitego katalogu ICD. Później 

okazało się, że opublikowany kata-

log różni się od tego, który jest uży-

wany w algorytmie grupowania.

Lista błędów  jest bardzo dłu-

ga, a ich korekta na etapie wdroże-

nia systemu bardzo kosztowna. Ale 

to autorów absolutnie nie obchodzi 

– w końcu pieniądze pochodzą 

z kieszeni podatników, a nie z ich 

własnych.

Wróćmy teraz do samego 

procesu opracowywania grup ICD. 

Na podstawie kiepskich danych kli-

nicznych, przy kompletnym braku 

wiarygodnych danych kosztowych 

– wykonano zadanie w ciągu kilku 

miesięcznego okresu czasu. Kolejny 

Cud nad Wisłą. Amerykanom zaję-

ło to 20 lat, Niemcy pracowali nad 

tym 6 lat, a nam zdarzył się cud, 

szkoda tylko, że taki bolesny.

Jednorodna grupa powinna 

mieć podobny koszt, bo NFZ płaci 

jedną kwotę. Koszt jest mocno 

związany z czasem pobytu, więc 

przy podobnym koszcie, czas poby-

tu również powinien być zbliżony, 

a poszczególne przypadki powinny 

rozkładać się równo dookoła śred-

niej długości pobytu tworząc kla-

syczną krzywą Gaussa, czyli krzywą 

rozkładu naturalnego.

Inny układ, każde znaczące 

zaburzenie tej krzywej może mieć 

daleko idące skutki dla szpitali roz-

liczających się przy pomocy JGP. 

Szpitale o wyższym poziomie refe-

rencyjnym i/lub zlokalizowane 

w większych (czytaj droższych) mia-

stach sygnalizowały problem niedo-

finasowania wynikający, nie 

z problemów z krzywą rozkładu ale 

z wyższymi kosztami ich funkcjono-

wania w porównaniu ze szpitalami 

z mniejszych (tańszych) miejscowo-

ści. Droższe szpitale zawsze będą 

„lądowały” po prawej (czyli droż-

szej) stronie od średniej. System bę-

dzie preferował mniejsze ośrodki, 

z mniej zaawansowanym, ale i tań-

szym zapleczem. 

Zaburzenia rozkładu tym bardziej 

będą potęgowały ten problem.

Nasze doświadczenia wynika-

jące z analizy ponad 0,6 miliona 

grupowań wykazały, że grupy zdefi-

niowane w JGP w wielu przypad-

kach są dalekie od jednorodności 

i powinny podlegać szybkiej ewolu-

cji. Często konieczny będzie podział 

grup. 

Poniżej kilka przykładów:

Tak powinna wyglądać jednorod-
na grupa w JGP. Wykres przedsta-
wia częstość wystąpień określo- 
nej liczby dni pobytu pacjenta, czy-
li rozkład długości pobytu. Mamy 
tu wyraźny szczyt, mamy strome 
zbocza i widać, że większość przy-
padków oscyluje w pobliżu śred-
niej. Długi ogon pojedynczych 
przypadków długich pobytów jest 
pokrywany przez płatności za każ-
dy dzień powyżej określonego dla 
grupy czasu leczenia.

To jest obraz grupy E53 – zbliżony 
do ideału. Pytanie jednak pozosta-
je, czy liczba punktów przynależna 
tej grupie, a tym samym przyzna-

ne pieniądze, pokryją koszty zwią-
zane z leczeniem pacjenta przez 
średnio 8 dni  (jak to widać na wy-
kresie)? I czy średnia dla ośrod-
ków o wyższym poziomie referen- 
cyjnym nie jest dłuższa niż 8 dni?
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Oprócz takich grup mamy 

sporą liczbę grup o pewnych znie-

kształceniach krzywej wymagają-

cych dalszej uważnej obserwacji. 

Przykłady poniżej:

Rozkład pobytu na zaprezento- 
wanych wykresach,  przedstawia 
sie odmiennie w stosunku do wcze-
śniej omiawianego przykładu. 

Widać tu ostre wychylenie przy 
początku osi x, nastepnie muldy 
na prawym zboczu i okresowe od-
ległe pliki. Dane te w takim 
obrazie graficznym mogą świad-
czyć o niejednorodności przypad-
ków lub znacznych  różnicach 
w  terapii.

Istnieje również spora liczba 

przypadków, która wydaje się kom-

pletnym zaprzeczeniem jednorod-

ności. Wydaje się, że kwalifikacja 

do tych grup była dziełem przypad-

ku.

Grupa F12

Grupa G16

Przedstawione wykresy mają wie-
le szczytów, które wskazują, z du-
żym prawdopodobieństwem, na 
istotną różnorodność przypadków 
zakwalifikowanych do jednej gru-
py. 

Szansa, że przypadki najkrótsze 
i najdłużej leżące zdarzają się tak 
samo często we wszystkich szpita-
lach wynosi zero, a to oznacza, że 
część jednostek jest narażona na 
znaczne straty jedynie z racji błęd-
nego przyporządkowania przy-
padków do grup,  nie zaś  z nad- 
miernych kosztów poniesionych 
w czasie długiego i nieefektywne-
go leczenia.

Grupa E51

Grupa F01



Pokazaliśmy jedynie przykła-

dy. Zastrzeżenia budzi od 25 do 

35% wszystkich grup. Tyczy się to 

zazwyczaj grup o bardziej złożonej 

definicji, gdzie intuicja i  „popular-

ność” przypadków nie pozwalała 

na kwalifikację na „wyczucie”. 

W tych trudniejszych grupach dał 

znać o sobie brak materiału do ana-

lizy i pośpiech. Niektóre grupy po-

traktowano jak worki, do których 

wrzucono wszystko co nie zmieści-

ło się gdzie indziej, a inne powstały 

bez głębszej analizy ich zawartości 

– wrzucono tam przypadki o zbliżo-

nych diagnozach zapominając, że 

terapia może się znacząco różnić.

Dla poprawnego i rzetelnego 

rozpracowania reguł kwalifikacji 

do grup JPG należy powołać ciało, 

w którym reprezentowane byłyby 

trzy podstawowe grupy interesów: 

płatnicy, lekarze, świadczeniodaw-

cy – szpitale.

Prace tak skonstruowanego 

zespołu powinny opierać się na wia-

rygodnych i reprezentatywnych da-

nych zbieranych przez fachowców 

w polskich szpitalach. Zakres da-

nych powinien obejmować informa-

cje nt. przebiegu leczenia poszcze- 

gólnych przypadków i nie ograni-

czać się jedynie do zestawu nie-

zbędnie wymaganego przez gruper 

JGP. Przy tak okrojonych danych 

często nie będziemy w stanie okre-

ślić przyczyny niejednorodności le-

żącej  nie rzadko poza tym 

zakresem – np. wykonywanie zabie-

gów na ostrym dyżurze, które jest 

obarczone większym ryzykiem.

Z drugiej strony absolutnie 

niezbędne jest posiadanie i dogłęb-

na analiza rzeczywistych kosztów 

ponoszonych przez jednostki na 

przeprowadzenie leczenia zakwalifi-

kowanego do określonej grupy.

Brak tych danych w chwili 

obecnej podważa poprawność algo-

rytmów grupujących, które nie ma-

ją podstaw faktycznych do wyzna- 

czenia kwot, które szpitale otrzymu-

ją w zamian za swoje usługi.

Teraz czeka nas czas mozol-

nej analizy i rzetelnego przekwalifi-

kowywania  przypadków  do grup 

w taki sposób, by spełniały one po-

stawiony w nazwie warunek Jedno-

rodności. Póki co polskie szpitale 

rozliczają się z NFZ przy pomocy 

NGP (Niejednorodne Grupy Pa-

cjentów).

Co wolno, 
a czego nie wolno w JGP
autor: MWE

S ystem JGP nie jest jedy-

nym sposobem rozliczania się 

z NFZ za świadczenia szpitalne. 

Grupy JGP spisane są w tak zwa-

nym załączniku 1a do Zarządzenia 

Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 22 października 

2008 r., w sprawie określenia wa-

runków zawierania i realizacji 

umów w rodzaju: leczenie szpital-

ne. Oprócz tego załącznika wystę-

pują jeszcze inne załączniki: 1b, 1c, 

1d, 1e, 1f, 1g, 1i, 1j. 

Załącznik 1h nie został ujawniony, 

póki co, ale wszystko przed nami.

Dokumenty te zawierają pro-

cedury, materiały, leki, etc., za któ-

re możemy otrzymać dodatkowe 

pieniądze pod warunkiem, że w spo-

sób poprawny zakodujemy to w ra-

porcie do NFZ.

Sposób kodowania jest złożo-

ny i pokrętny. Wzajemne interakcje 

między elementami poszczególnych 

załączników opisuje kilka dokumen-

tów – wszystkie autorstwa NFZ, 

aczkolwiek opublikowane z różną 

rangą, jedne jako zarządzenia Pre-

zesa, inne jako oficjalne materiały 

edukacyjno-pomocnicze, a jeszcze 

inne jako przyjacielska rada bez 

żadnej siły sprawczej.

Problem w tym, że informa-

cje i reguły podawane w nich są 

niejednoznaczne lub sprzeczne ze 

sobą i wzajemnie wykluczające. 

Do tego dochodzi określone działa-

nie programów grupujących w od-

działach NFZ.

Programy te jak wszystkie 

programy komputerowe nie potra-

fią realizować wzajemnie sprzecz-

nych reguł więc działają według 

jednej (mądrej czy może głupiej) 

ale jedynej zaprogramowanej regu-
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ły. Często okazuje się, że ta reguła 

jest różna od reguł występujących 

w dokumentach NFZ. 

A teraz kilka przykładów:

Jedna z głównych zasad opubliko-

wanych przez NFZ głosi, że nie wol-

no łączyć elementów z list 1a, 1b, 

1d, 1e – jeśli wybrałeś element z li-

sty 1a nie wolno domagać się od 

NFZ zapłaty za element z list 1b 

lub 1d, 1e itd. To brzmi klarownie 

i nie powinno  nastręczać  trudno-

ści  – albo, albo!

Hierarchię i relacje przedstawia 

rysunek:

Sprawa wygląda inaczej gdy spoj-

rzymy do poszczególnych katalo-

gów:

Załącznik 1c
  - za osobodzień
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  - nie można sumować z warto- 
     ścią   punktową  osobodnia 
     ponad ryczałt finansowany 
     grupą

Takim komentarzem opatrzone są 

świadczenia dotyczące leczenia na 

OIOMie. TO jest katalog c więc 

można sumować zgodnie z podany-

mi tam zasadami. Jak należy inter-

pretować tę uwagę?

Wydaje się, że punktów JGP 

dodawanych za każdy dzień powy-

żej standardowego czasu pobytu 

dla danej grupy JGP, nie wolno su-

mować z punktami należnymi za 

pobyt na OIOM (o ile wartość skali 

TISS pozwala na to). Warto więc 

uważnie kalkulować bo, albo wyka-

zujemy sumowalne świadczenia 

OIOMowe z katalogu 1c, albo dodat-

kowe punkty JGP za przedłużony 

pobyt pacjenta. Przy krótkim poby-

cie na OIOMie, często liczonym do-

piero od trzeciego dnia pobytu 

lepszym rozwiązaniem może być 

wykazanie dodatkowych dni poby-

tu, każdy po x punktów.

Alternatywna, ale nie mą-

drzejsza interpretacja to brak możli-

wości sumowania punktów jeśli 

pacjent leży na OIOMie w czasie 

przekraczającym czas objęty ryczał-

tem. W tym przypadku należałoby 

leczyć na OIOMie jak najwcześniej 

(???)

Załącznik 1b 
-  Hospitalizacja wyłącznie 
    w Oddziale Anestezjologii 
    i Intensywnej Terapii  

o wartości O punktów ma być rozli-

czana zgodnie z § 19 ust. 13 zarzą-

dzenia. Problem w tym, że nie 

istnieje taki ustęp w paragrafie 19, 

który ma 12 ustępów. Ustęp 12 pa-

ragrafu 19 dotyczy rozliczeń przy-

padków, gdy pacjent przebywał je-

dynie na OIOMie, więc wydaje się 

bardzo a' propos.  Mówi on, że nale-

ży dosumowywać punkty wynikają-

ce z oznaczenia skali TISS 

w kolejnych dniach. Jest to jednak 

niezgodne z macieżą sumowań ka-

talogu 1c, który wyklucza sumowa-

nie punktów wynikających ze skali 

TISS ze świadczeniami z katalogu 

1b.

Załącznik 1e 
- nie można łączyć z grupą 
   przed upływem czasu pobytu 
   finansowanego grupą, określo- 
   nego w kolumnie 7 zał. nr 1a
- nie można łączyć ze świadcze- 
   niami  z załączników 1b i 1g.

Każde świadczenie w tym katalogu 

opatrzone jest takim komentarzem. 

Oznacza to, że po upływie tego cza-

su, świadczenia można łączyć z gru-

pą JGP, ponieważ zał. nr 1a to nic 

innego jak lista grup JGP. Ta uwa-

ga jest w całkowitej sprzeczności 

z zasadami rozliczeń. Konia z rzę-

dem temu kto znajdzie - kolumnę 

nr 7 (!!!)

Informacja dotycząca zasad ko-
dowania i rozliczania hospitali-
zacji onkologicznych

opublikowana przez Departament 

Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ 

na stronach internetowych NFZ do-

puszcza łączenie świadczeń z kata-

logów 1a i 1b i 1e co jest sprzeczne 

z algorytmem grupera. Zasada cał-

kowitego rozdzielenia opisana w re-

gułach grupera nie budzi 

wątpliwości:

Materiały NFZ
Informacje do przygotowania aplikacji grupera na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych 
umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów 
wersja dokumentu – 5.0 z dnia - 17 listopada 2008  Strona 15 i kolejne

dokończenie artykułu na str. 10
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Materiały NFZ
Informacje do przygotowania aplikacji grupera na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych 
umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów 
wersja dokumentu – 5.0 z dnia - 17 listopada 2008  Strona 15 i kolejne

Rysunek przedstawia algorytm po-

stępowania przy rozliczaniu przy-

padku. Nie ma żadnych możliwości 

sumowania. Wybranie świadczeń 

z katalogu 1e lub 1g WYKLUCZA 

wyznaczenie grupy JGP.

Poniżej przykład ze źródła:

Informacja dotycząca zasad ko-
dowania i rozliczania hospitali-
zacji onkologicznych 

Hospitalizację, podczas której za-
stosowano u pacjenta radioterapię 
i chemioterapię można przedsta-
wić do rozliczenia łącznie:

- w dniu zastosowania chemiotera-
pii - świadczenia z katalogu świad-
czeń podstawowych - chemio- 
terapia (załącznik nr 1e_DGL) 
oraz wartość substancji w oparciu 
o katalog substancji czynnych sto-
sowanych w chemioterapii (kata-
log 1f); 
- w dniu zastosowania radiotera-
pii - świadczenia 5.52.01.0001424 -
Hospitalizacja do brachyterapii 
i terapii izotopowej lub 
5.52.01.0001440 - Hospitalizacja 
do teleradioterapii z katalogu 
świadczeń odrębnych (załącznik 
nr 1b_SZP) oraz świadczenia z ka-
talogu radioterapii (załącznik nr 
1d_SZP); 

i kolejny przykład:

2. Choroba nowotworowa zdia-
gnozowana w trakcie hospitali-
zacji, podczas której następowo 
zastosowano leczenie (objawo-
we lub operacyjne) oraz rozpo-
częto chemioterapię lub 
radioterapię.

Do rozliczenia możemy przedsta-
wić łącznie:
- grupę JGP (zachowawczą lub 
zabiegową) z katalogu grup (za-
łącznik nr 1a_SZP); 
- po upływie czasu finansowania 
grupą kolejne dni hospitalizacji 
rozliczamy jako osobodni czyli 
świadczenia z katalogu świad-
czeń podstawowych - chemiotera-
pia (załącznik nr 1e_DGL) albo 
świadczenia 5.52.01.0001424 - 
Hospitalizacja do brachyterapii 
i terapii izotopowej lub 
5.52.01.0001440 - Hospitalizacja 
do teleradioterapii z katalogu 
świadczeń odrębnych (załącznik 
nr 1b_SZP) ;

Załącznik 1g  

to chyba jedyny z czterech głów-

nych katalogów, co do którego nie 

ma wątpliwości. Wszystkie doku-

menty są spójne.

Wysłanie wszystkich da-

nych uporządkowanych w najlep-

szej wierze i według powyższych 

pokrętnych zasad spotka się ze 

zdecydowanym sprzeciwem pro-

gramów grupujących w NFZ, któ-

re oprócz wielu różnych kiksów 

zawsze naliczą punkty za pobyt 

przekraczający pokrycie ryczał-

tem grupy JGP. Tym samym 

wszelkie nasze wysiłki związane 

z poprawnością spełzną na ni-

czym.




