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Na zaproszenie Piotra Latawca, dyrektora Podkarpackiego Oddzia³u Wojewódzkiego, 29 lipca br. do Rzeszowa
pojecha³ Les³aw Abramowicz - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem wizyty w stolicy Podkarpacia by³o
zapoznanie siê z trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ placówek medycznych i wyjanienie sposobu rozdzielania rodków
finansowych, jakimi dysponuje NFZ, a tak¿e pokazanie, ¿e Oddzia³ Podkarpacki funkcjonuje prawid³owo,
a potrzeby ubezpieczonych przerastaj¹ jego mo¿liwoci. W zwi¹zku z t¹ wizyt¹ zosta³a zorganizowana konferencja prasowa.
nie szybciej ni¿ mo¿liwoci, gdy¿
jest to zwi¹zane z rozwojem medycyny.
Dziennikarze pytali prezesa,
jak ocenia projekt nowej ustawy.
Wed³ug Les³awa Abramowicza
nowa ustawa przeka¿e wiêksze
uprawnienia oddzia³om wojewódzkim oraz wyprostuje pewne
sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem Funduszu. Nie poprawi jednak zdecydowanie finansów Funduszu., który dzia³a na zasadzie
solidaryzmu spo³ecznego, czyli
p³ac¹ wszyscy, a korzystaj¹ potrzebuj¹cy.
Prezes NFZ spotka³ siê równie¿
z przedstawicielami wiadczeniodawców, z dyrektorami szpitali

powiatowych, z przedstawicielami Porozumienia Podkarpackiego
oraz z samorz¹dem lekarskim
i pielêgniarskim. Wszyscy przedstawili swoje problemy i trudn¹
sytuacjê finansow¹. Koñcz¹c wizytê na Podkarpaciu Les³aw Abramowicz podkreli³, ¿e nale¿y mieæ
nadziejê na sta³y rozwój gospodarczy, bowiem bêdzie on powodowa³ przyrost sk³adki, a tym samym
NFZ bêdzie dysponowaæ coraz
wiêksz¹ kwot¹ na wiadczenia
zdrowotne.
Liliana Leniart
Rzecznik Prasowy
Podkarpackiego OW NFZ

Jak to z RUM-em by³o
Rejestr Us³ug Medycznych (RUM) z za³o¿enia by³ systemem zbierania i przetwarzania danych o us³ugach medycznych. Powsta³ on z koniecznoci stworzenia systemu informacyjnego na potrzeby zarz¹dzania s³u¿b¹ zdrowia. System taki jest wa¿ny dla prowadzenia polityki zdrowotnej i planowania, szczególnie w odniesieniu do
prawid³owego i oszczêdnego wykorzystania rodków finansowych, monitorowania s³u¿b medycznych i programów zdrowotnych oraz zwiêkszania ich wp³ywu na poprawê stanu zdrowia i dostêpnoci do us³ug medycznych.
Na stworzenie i uruchomienie systemu RUM w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat wydano du¿e pieni¹dze - efekty s¹
raczej mizerne. I co dalej? Mo¿e nale¿y pójæ inn¹ drog¹?
RUM zosta³ wpisany w scenariusz reformy systemu opieki zdrowotnej w jej kluczowym miejscu
i mia³ staæ siê instytucjonalnym,
organizacyjnym i technicznym
sposobem rejestrowania us³ug medycznych udzielanych w ramach
systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Efekty wprowadzenia systemu
RUM mo¿na podzieliæ na trzy
grupy:

1. Dla P£ATNIKA i ORGANIZATORA OPIEKI ZDROWOTNEJ - RUM
dostarcza na bie¿¹co informacji
o liczbie, rodzaju i miejscu udzielanych wiadczeñ medycznych
oraz o zwi¹zanych z nimi kosztach.
Umo¿liwia dok³adn¹ analizê pracy poszczególnych instytucji wiadcz¹cych us³ugi medyczne i ocenê
faktycznych potrzeb zdrowotnych
obywateli. Kierownicy instytucji
wiadcz¹cych us³ugi medyczne s¹

odci¹¿eni od wykonywania zestawieñ statystycznych - takie zestawienia wykonuje dla nich RUM.
2. Dla PERSONELU MEDYCZNEGO - ³atwy wgl¹d w chronologiczn¹ dokumentacjê pacjenta, mniejsze obci¹¿enie administracyjne,
mo¿liwoæ dok³adnego rozliczenia
pracy i wiadomoæ kosztów us³ug
medycznych.
3. Dla UBEZPIECZONYCH - posiadanie kompletnej i chronologicz-
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Na pytanie dziennikarza TP
S.A. w Rzeszowie, dlaczego nie
ma pieniêdzy na leczenie ludzi,
którzy od lat p³ac¹ sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne, prezes
przypomnia³, ¿e rednia sk³adek
wynosi na osobê oko³o 30- 40 z³
miesiêcznie, a p³ac¹c tak niewielkie pieni¹dze trudno ¿¹daæ
wiadczeñ za wiele tysiêcy z³otych. Tak¿e w przysz³oci nie bêdziemy mogli sfinansowaæ
wszystkich potrzeb zdrowotnych.
Czêæ wiadczeñ powinna byæ
odp³atna, a za czêæ wiadczeñ
pacjent powinien wspó³p³aciæ.
Powinna te¿ wzrosn¹æ sk³adka na
ubezpieczenie zdrowotne, ale
potrzeby i tak bêd¹ ros³y znacz-

Z prac NFZ

W stronê porozumienia
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RUM na l¹sku
W roku 1998 system START
wdra¿ano jako pilota¿. W jednostkach, w których wdro¿ono
system, prowadzono sprawozdawczoæ z zakresu porad
z poz, lecznictwa specjalistycznego, stomatologii (procedury). Rejestrowano równie¿
skierowania i recepty.
Od 1999 roku rozpocz¹³ siê
proces wdra¿ania systemu
u pozosta³ych wiadczeniodawców (zw³aszcza stomatologów). Istnia³ równie¿ RUM
ksi¹¿eczkowy (ten sam zakres
danych).
Od 2000 roku system START
wdra¿any w ca³ym województwie - wszyscy wiadczeniodawcy maj¹ obowi¹zek prowadzenia sprawozdawania udzielanych porad z zakresu poz,
specjalistyki , stomatologii, recept i skierowañ. Zgodnie z instrukcj¹ rejestrowania wiadczeniodawcy powinni na kuponie wpisywaæ rozpoznanie
medyczne (ICD 10) i wprowadzaæ do systemu, jednak nie
mieli takiego obowi¹zku.
Us³ug¹ medyczn¹ podlegaj¹c¹
rejestracji w systemie START
jest:
 lekarska porada ogólna,
 lekarska porada
specjalistyczna,
 skierowanie do specjalisty,
 skierowanie na diagnostykê
i terapiê wysokospecjalistyczn¹,
 procedury stomatologiczne,
 wizyta domowa,
 wizyta w orodku wczesnej
interwencji,
 porada w ambulatorium
ogólnym i chirurgicznym,
 wyjazd (pomoc dorana),
 wypisanie recepty,
 wizyta i procedura w opiece
pielêgniarskiej.

nej dokumentacji swoich kontaktów z placówkami wiadcz¹cymi
us³ugi medyczne, posiadanie swoistej karty zdrowia z pe³n¹, chronologiczn¹ dokumentacj¹ medyczn¹,
co mo¿e byæ podstaw¹ do ubiegania siê o wiadczenia rentowe lub
uznanie chorób zawodowych. Obywatel zyskuje wiadomoæ kosztów
us³ug medycznych i mo¿e sam kontrolowaæ ich rozliczenia.
Nale¿y braæ pod uwagê tak¿e
funkcjonalnoæ systemu. Istnieje
potrzeba identyfikacji pacjentów
i uwierzytelniania transakcji. Dla
takich celów optymalnym rozwi¹zaniem jest karta pamiêciowa.
Centralne wdra¿anie RUM-u nie
powiod³o siê, a jedynym regionem,
w którym on zadzia³a³, chocia¿ nieco zmodyfikowany, by³ l¹sk.
REJESTR US£UG MEDYCZNYCH
W L¥SKIEJ REGIONALNEJ
KASIE CHORYCH
System wprowadzony w l¹skiej Regionalnej Kasie Chorych:
- pozwala³ poznaæ potrzeby zdrowotne obywateli,
- umo¿liwia³ prognozowanie zapotrzebowania na us³ugi medyczne,
- umo¿liwia³ przetwarzanie danych
i przekazywanie informacji w formie u¿ytecznych analiz i raportów
p³atnikowi oraz poszczególnym
wiadczeniodawcom,
- zapewnia³ powi¹zanie ze sob¹
danych medycznych, statystycznych i finansowych,
- umo¿liwia³ pacjentowi kompletowanie dokumentacji jego kontaktów
z instytucjami wiadcz¹cymi us³ugi
medyczne (kopie kuponów RUM),
- pozwala³ na kontrolowanie rozliczeñ finansowych za wykonane
us³ugi medyczne,
- dokumentowa³ fakt udzielenia
wiadczenia.
W województwie l¹skim istnia³y dwa systemy rejestracji us³ug
medycznych:
 System RUM (ksi¹¿eczkowy)
Podstawowym elementem systemu by³a ksi¹¿eczka us³ug medycznych - nonik informacji o us³ugach, bêd¹ca w posiadaniu pacjenta, zawieraj¹ca dane medyczne
i statystyczne dotycz¹ce konkretnej osoby.

 System RUM z kart¹ elektroniczn¹
System RUM z kart¹ elektroniczn¹ by³ rozwiniêciem koncepcji systemu ksi¹¿eczkowego
RUM. Mo¿na go w skrócie opisaæ
jako zamkniêty system obiegu dokumentów i informacji zwi¹zanych
z poszczególnymi us³ugami medycznymi. Jednym z g³ównych zadañ systemu by³o poredniczenie
w przekazywaniu danych pomiêdzy
lekarzami a kas¹ chorych, a tak¿e
dostarczanie zarz¹dzaj¹cym s³u¿b¹ zdrowia dok³adnych, wybranych
informacji o wiadczonych us³ugach, co pozwoli im lepiej poznaæ
i zaspokoiæ potrzeby zdrowotne populacji, co w sposób zasadniczy eliminowa³o mo¿liwoæ powstawania
b³êdów. System RUM z kart¹ elektroniczn¹ transmitowa³ informacje
medyczne i statystyczne pomiêdzy
dysponentem rodków finansowych
(kasa chorych) a wiadcz¹cymi
us³ugi medyczne. U³atwia³o to
m.in. rozliczanie zawartych kontraktów. Na podstawie danych zbieranych mo¿liwe by³o opracowanie
ca³ociowych analiz s³u¿¹cych poznaniu potrzeb i oczekiwañ ubezpieczonych w zakresie kontraktowanych wiadczeñ.
Istotne by³y tak¿e funkcje kontrolne tego systemu, który pozwala
usprawniæ i udoskonaliæ zarz¹dzanie i administrowanie jednostkami
s³u¿by zdrowia oraz sprawowaæ
kontrolê nad prawid³owoci¹ wydawania pieniêdzy przeznaczonych
na wiadczenia zdrowotne.
Wykorzystanie Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wa¿n¹ cech¹ systemu by³o
oparcie siê na Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego jako noniku danych o pacjencie (w przeciwieñstwie do RUM-u ksi¹¿eczkowego).
By³a to karta wyposa¿ona w elektroniczny uk³ad, w którym w bezpieczny sposób by³y przechowywane dane o pacjencie. Dostêp do
danych zawartych w karcie by³
mo¿liwy przy wykorzystaniu stanowiska komputerowego wyposa¿onego w odpowiedni czytnik kart
i system START. Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez
RKCh by³a dokumentem pozwa-

piach i zaleceniach dla Kowalskiego jest rozproszona po wielu ró¿nych lekarzach i placówkach opieki zdrowotnej, które kiedy odwiedzi³ Kowalski.
Czy system idealny nie powinien
wygl¹daæ tak:
 Pacjent mo¿e udaæ siê do dowolnego lekarza i dowolnej przychodni.
 Podczas wizyty lekarz ma dostêp
do jego pe³nych danych.
 Pacjent ma dostêp do powiadczeñ kompetencji zawodowej lekarza.
 Recepta jest automatycznie weryfikowana wobec np. uczuleñ pacjenta, a recepty d³ugoterminowe
pozwalaj¹ na regularne wykupywanie leków, bez potrzeby ich ponownego wypisywania.
 Poza wizyt¹ lekarz ma zapewniony dostêp do archiwum wszystkich swoich decyzji oraz dodatkowo, za zgod¹ pacjenta, do innych
bie¿¹cych informacji pozwalaj¹cych mu na zdaln¹ obserwacjê procesu leczenia.
 W sytuacjach krytycznych, dane
pacjenta s¹ zapisane na karcie, co
daje natychmiastowy do nich dostêp, zarówno za³odze karetki, jak
i personelowi szpitala docelowego.
 Podczas wizyty us³ugodawcy
maj¹ dostêp do aktualnego potwierdzenia ubezpieczenia pacjenta zapewniaj¹ce im zwrot kosztów wywiadczonych us³ug.
 Wszystkie wiadczenia zdrowotne s¹ automatycznie rejestrowane
i to stanowi podstawê do rozliczeñ
z p³atnikiem za wiadczenia.
 Na podstawie baz danych
o wiadczeniach mo¿na dokonywaæ analiz epidemiologicznych,
tworzyæ plany zabezpieczenia
wiadczeñ zdrowotnych itd.
 System automatycznie dostosowuje siê do zmian organizacyjnych
systemu ochrony zdrowia.
 Najnowsze technologie zapewni³yby danym bezpieczeñstwo i prywatnoæ, a sam w³aciciel mia³by
do nich dostêp sk¹dkolwiek i kiedykolwiek, na przyk³ad przy pomocy
osobistej karty kryptograficznej.
Czy powy¿sze to marzenia autorki? Niekoniecznie....
Ewa B. Dêbiñska

Od 2002 roku istnieje obowi¹zek wprowadzania rozpoznania medycznego (ICD 10) w zakresie:
 podstawowej opieki
zdrowotnej,
 specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 stomatologii,
 diagnostyki i terapii specjalistycznej,
 pomocy doranej,
 opieki w zak³adach
opiekuñczo-leczniczych,
 domowego leczenia tlenem.
Od roku 2004 obowi¹zuje jednolity system sprawozdawczorozliczeniowy w ca³ym kraju.
Na terenie województwa l¹skiego system ten nosi nazwê
Pakiet wiadczeniodawcy.
W systemie zbierane s¹ informacje o wszystkich udzielanych wiadczeniach zdrowotnych wraz ze skierowaniem
i recept¹ dla wszystkich pacjentów objêtych ubezpieczeniem. Wszystkie us³ugi dokumentowane s¹ na kuponie
RUM i wprowadzane do systemu. Na kuponie RUM dokumentujemy, a nastêpnie wprowadzamy do Pakietu wiadczeniodawcy us³ugi medyczne rozumiane jako fachowe czynnoci, wymagaj¹ce okrelonych dzia³añ w kontakcie z pacjentem osoby posiadaj¹cej odpowiednie uprawnienia, wykonywanych przy realizacji
wiadczeñ zdrowotnych.
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laj¹cym na zarejestrowanie pacjenta w chwili, gdy rozpoczyna korzystanie z us³ug medycznych.
Rejestr Us³ug Medycznych jest
systemem informatycznym, który
wed³ug jednolitych i powszechnie
obowi¹zuj¹cych zasad zbierania,
przekazywania i przetwarzania
danych o zdarzeniach w ochronie
zdrowia umo¿liwi jednoznaczne
i wiarygodne rozliczenia us³ug medycznych i leków pomiêdzy instytucjami finansuj¹cymi opiekê medyczn¹ a wiadczeniodawcami
i aptekami.
Dziêki dok³adnej znajomoci
rynku us³ug medycznych oraz konsumpcji leków mia³o byæ mo¿liwe
przygotowanie realnych planów
zdrowotnych, jak równie¿ mia³a
nast¹piæ poprawa dystrybucji rodków finansowych na ich realizacjê.
W wyniku tego planowano osi¹gn¹æ
mo¿liwie najlepsz¹ dostêpnoæ
i jakoæ us³ug medycznych przy danym poziomie finansowania.
W³aciwa opieka medyczna,
jak¹ s¹ zainteresowani zarówno
rz¹dzeni, jak i rz¹dz¹cy to ca³y z³o¿ony system, a w nim m.in. wizyty
lekarskie, ratownictwo medyczne,
recepty, leki, sposób ich rozliczania, refundacje, sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne itd., To dotyczy
nas wszystkich i chcielibymy, aby
za pieni¹dze, które na niego przeznaczamy, system funkcjonowa³
dobrze.
Jednym z istotnych elementów
tego systemu mia³ byæ RUM. Mo¿e
zamiast zaczynaæ od scentralizowanego systemu RUM i pytaæ i co
dalej, powiedzieæ: przede wszystkim pacjent. Mo¿e tak uda³oby siê
osi¹gn¹æ wiêcej, szybciej i taniej?
Mo¿e przy przys³owiowym jednym
ogniu uda siê upiec dwie pieczenie?
Czy przeciêtny Kowalski i jego
lekarz maj¹ dzisiaj dostêp do danych medycznych pacjenta? Gdzie
s¹ wyniki badañ, analiz czy przewietleñ? Jakie leki zapisa³ lekarz
poz, jakie specjalista, które wywo³uj¹ niepo¿¹dane reakcje? Ludzka
pamiêæ jest zawodna, a nie wszystko, co jest zapisane w ró¿nego rodzaju kartach choroby, mo¿na odnaleæ. Wiedza o chorobach, tera-

Pakiet wiadczeniodawcy jest
elementem systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, s³u¿¹cym do komunikacji pomiêdzy systemem
informatycznym na poziomie
Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ
a wiadczeniodawc¹ posiadaj¹cym kontrakt z Funduszem.
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RUM idealny? Proszê bardzo.
Czy nam siê to podoba, czy nie, coraz wiêcej danych o nas gromadzonych jest w ró¿nych systemach informatycznych. Rachunki bankowe, prawa jazdy, dowody osobiste, ewidencja dzia³alnoci gospodarczej, ZUS, KRUS to tylko najbardziej widoczne wierzcho³ki gór lodowych, poród których czêsto stajemy zdezorientowani. Mimo
to w koñcu przyzwyczajamy siê do niezliczonej liczby podpisów, formularzy, zeznañ i numerów PIN, których
¿¹daj¹ od nas dziesi¹tki instytucji.
Czy tak musi byæ? A gdyby ca³kiem odwróciæ sytuacjê? Zamiast
gromadziæ nasze dane w kilkuset
ró¿nych bazach, tworzyæ skomplikowane systemy dostêpu i ochrony, zatrudniaæ do ich obs³ugi tysi¹ce firm i ich konsorcjów, mo¿na
zdecydowaæ siê na radykalne rozwi¹zanie - dane pozostaj¹ce
w gestii nie urzêdów i firm, lecz
samych obywateli - klientów.
Z pozoru takie rozwi¹zanie wydaje siê co najmniej kontrowersyjne. Czy maj¹c dane we w³asnych
rêkach poradzimy sobie z kwestiami bezpieczeñstwa i poufnoci?
Wreszcie - czy pañstwo, obejmuj¹ce swoim nadzorem coraz wiêksz¹ sferê naszej prywatnoci, zgodzi³oby siê na oddanie dostêpu
do podstawowego ród³a informacji o nas? A w³aciwie czemu nie?
DU¯E, DROGIE I KULAWE
Podstawow¹ wad¹ funkcjonuj¹cych dzi systemów rejestracji
i udostêpniania ró¿nego rodzaju
us³ug jest to, ¿e jedynie ich niewielka czêæ dzia³a tak, jak siê
tego spodziewano podczas projektowania, a wiele nie spe³nia du¿ej
czêci pok³adanych nadziei. Proces projektowania systemów informatycznych tego rodzaju nie jest
³atw¹ spraw¹, dlatego spora czêæ
wdro¿eñ koñczy siê umiarkowanym powodzeniem, a ponadto co
jaki czas trzeba te systemy
usprawniaæ, poprawiaæ i pielêgnowaæ, by utrzymaæ ich funkcjonalnoæ. Oczywicie systemy te nie
s¹ wolne od ryzyka zniekszta³cania danych, tak¿e wiadomego
przez nieuczciwych u¿ytkowników. Kosztuj¹ tak¿e sporo. Co mo¿na zamiast tego?
ZACZ¥Æ OD ZERA
Za³ó¿my, ¿e od zera mo¿emy
zrealizowaæ projekt systemu us³ugowego, rejestruj¹cego wiadcze-
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nie pewnych us³ug. Niech to bêdzie - nasz wymylony, ale spe³niaj¹cy wymogi formalne - rejestr
us³ug medycznych. Wemy dla
przyk³adu tak prost¹ us³ugê jak
konsultacja medyczna. W gabinecie lekarskim znajduje siê komputer pod³¹czony do Internetu, posiadaj¹cy dwa czytniki kart z mikroprocesorem, s³u¿¹cych jako identyfikator. Lekarz wk³ada do czytnika swoj¹ kartê, pacjent swoj¹,
i... zaczyna siê magia.
System rozpoznaje obu uczestników i udostêpnia lekarzowi dane
o pacjencie. Co wa¿ne - dzieje siê
to tylko wtedy, gdy pacjent upowa¿ni lekarza, przychodniê czy
szpital do tego, by dane mog³y
obejrzeæ i ewentualnie uzupe³niæ.
Pacjent te¿ mo¿e sprawdziæ dane
o lekarzu. Dziêki temu wytwarza
siê zaufanie, potrzebne tak samo
jak fachowa pomoc. Po dokonaniu
wpisu w trakcie wizyty dane s¹
podpisywane cyfrowo przez obie
strony, co stanowi gwarancjê, ¿e
s¹ prawdziwe. Wpisów nie mo¿na
usun¹æ - to daje gwarancjê, ¿e nikt
niepowo³any, nawet gdyby w³ama³
siê do bazy, nie wp³ynie negatywnie na jej zawartoæ. Dodatkowych
funkcji kontroluj¹cych i wspieraj¹cych to, co robi lekarz, mo¿e byæ
mnóstwo, jak choæby automatyczna kontrola, czy na przepisywany
lek nie pacjent nie jest aby uczulony. Po skoñczonej wizycie pacjent udaje siê do apteki - ze swoj¹ kart¹ - i tam sytuacja powtarza
siê; razem z aptekarzem wk³adaj¹ swoje karty do czytnika, wszystkie informacje dotycz¹ce recepty
s¹ dostêpne dla obu stron, lekarstwa i instrukcje zostaj¹ wydane.
SK¥D TE DANE?
Gdzie s¹ dane, na których pracowali lekarz i aptekarz podczas
tego wymylonego przyk³adu?
Otó¿ dane te znajdowaæ siê mog¹

gdziekolwiek, byle by³ do nich sta³y szyfrowany dostêp za porednictwem np. internetu. Optymalnie
by³oby zgromadziæ dane w centralnej bazie, by obni¿yæ koszty
obs³ugi informatycznej.
Kluczem do zaszyfrowanych
danych jest w³anie karta z mikroprocesorem i niewielki program na
komputerze, z którego korzystamy.
Istot¹ poszczególnych transakcji krótkotrwa³a wymiana danych
o pacjencie i zaleconym leczeniu.
Zalety takiego rozwi¹zania s¹
oczywiste: pe³na poufnoæ danych
o pacjencie przy jednoczesnym
dostêpie do tych informacji przez
osoby upowa¿nione oraz brak mo¿liwoci manipulowania danymi, co
ma ogromne znaczenie w sytuacji
kryzysu finansowego.
Ponadto funkcje takiego systemu mog³yby znacznie wykraczaæ
ponad to, co zosta³o zasygnalizowane wy¿ej. Przecie¿ bazy tego
rodzaju, do których dostêp ma upowa¿niony obywatel posiadaj¹cy
kartê i odpowiedni lekarz czy
urzêdnik, mog³yby obs³ugiwaæ
ca³y system ochrony zdrowia. Ich
funkcje mo¿na wyobraziæ sobie
szeroko, od autoryzacji wszelkich
wiadczeñ medycznych po naliczanie kosztów us³ug medycznych. Znikn¹³by problem bezpiecznego i uci¹¿liwego przechowywania dokumentacji medycznej.
Us³ugi medyczne mog³yby byæ rzeczywicie odmiejscowione, a dostêp do danych pacjenta pod¹¿a³by wraz z nim, zapewniaj¹c bezpieczeñstwo np. w razie wypadku.
Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e
wed³ug ostro¿nych szacunków
koszt miesiêcznej obs³ugi na ka¿dego pacjenta takiego rozwi¹zania
by³by porównywalny np. z cen¹ biletu tramwajowego. To jednak nie
koniec. Poniewa¿ jest to koncepcja dostosowuj¹ca siê do potrzeb
i liczby u¿ytkowników, mo¿na wy-

TO JEST MO¯LIWE
Podsumowuj¹c, warto zauwa¿yæ, ze nowo uchwalona ustawa
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych stwarza szansê na to by,
przewidziana w art. 49 Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego bêd¹ca
jednoczenie Europejsk¹ Kart¹
Ubezpieczenia
Spo³ecznego
i Zdrowotnego zapewni³a pacjentom obs³ugê niemal idealn¹. .
Poniewa¿ rozwi¹zania te s¹
technologicznie ju¿ dzi absolutnie mo¿liwe, powstaje pytanie czy
dostrzega siê tê szansê i rozwa¿a
jej zastosowanie? Czy elektroniczny system obs³ugi NFZ bêdzie
przyjazny i umo¿liwi odniesienie
korzyci nie tylko w skali pañstwa
(np. bêdzie przeciwdzia³aæ zjawisku wy³udzania finansowania
wiadczeñ itp. ), ale i dla samego
pacjenta. Takie rozwa¿ania na
konferencji Cz³owiek i komputer
(Gdañsk IX 2004) snu³ Bogdan Trzonek, Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki i £¹cznoci NFZ.
Teza ta spotka³a siê z autentyczn¹ aprobat¹ uczestników. Dyskusja trwa³a bardzo d³ugo.
Jacek Drzewiecki

MONITOROWANIE US£UG MEDYCZNYCH
W OPOLSKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ
System Rejestru Us³ug Medycznych (RUM) funkcjonuj¹cy na Opolszczynie jest
narzêdziem, dziêki któremu mo¿na dokonaæ rozliczenia za wykonane us³ugi medyczne z NFZ, analizy trendu, oceniæ stan epidemiologii i zachorowalnoci danej
populacji, szacowaæ wielkoæ i rodzaj us³ug medycznych oraz planowaæ finansowanie wiadczeñ medycznych.
RUM jest z³o¿onym przedsiêwziêciem informatycznym, ale podstawowym dokumentem systemu RUM jest papierowa (!) ksi¹¿eczka us³ug medycznych, której
posiadaczem jest ubezpieczony. Sk³ada siê ona z czêci sta³ej i czêci wymiennej.
Czêæ sta³a - przeznaczona jest na sta³e informacje o pacjencie (dane osobowe,
wa¿ne informacje o stanie zdrowia, chorobach przewlek³ych, szczepieniach itp.)
Czêæ wymienna - to karnet z 20. spersonalizowanymi kuponami. Personalizacja kuponu polega na nadrukowaniu na nim danych osobowych pacjenta oraz
kodu paskowego - unikalnego identyfikatora kuponu - zawieraj¹cego PESEL pacjenta, numer województwa, numer biura RUM wydaj¹cego ksi¹¿eczkê, nr kuponu i nr karnetu. Kupon jest nonikiem informacji o zlecanych i wykonywanych
us³ugach medycznych. Kupon jest dokumentem uniwersalnym, zastêpuje skierowanie do specjalisty, na badania diagnostyczne, mo¿e s³u¿yæ jako recepta lub
zlecenie na rodki pomocnicze i ortopedyczne, bêd¹c jednoczenie dla realizuj¹cego us³ugê potwierdzeniem jej wykonania.
W województwie opolskim terenowe RUM-y funkcjonuj¹ przy ZOZ-ach,
a Wojewódzki RUM sta³ siê jednostk¹ Opolskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojewódzki RUM nadal pe³ni rolê koordynatora systemu rejestracji
us³ug i jest odbiorc¹ informacji o us³ugach dostarczanych przez Terenowe RUM-y.
Terenowe RUM-y dzia³aj¹ nie tylko na rzecz ZOZ-ów, których s¹ jednostkami organizacyjnymi, ale tak¿e na rzecz innych zak³adów publicznych i niepublicznych
posiadaj¹cych kontrakty z NFZ. Wszystkie zak³ady bowiem zosta³y zobowi¹zane
w umowach z NFZ do wype³niania kuponów RUM dla zakontraktowanych us³ug.
System RUM funkcjonuj¹cy na terenie województwa opolskiego jest etapem do
bardziej zaawansowanego systemu opartego na elektronicznych kartach ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiêwziêcie to wymaga znacznie wiêkszego zaanga¿owania pod wzglêdem informatycznym.

Pogl¹dy, stanowiska, opinie

obraziæ sobie, ¿e w system bêdzie
obs³ugiwaæ tak¿e inne funkcje
s³u¿b publicznych i instytucji prywatnych, jak Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców, administracja dowodami osobistymi, paszportami czy nawet kartami bankowymi, administracja celna i skarbowa,
rynek nieruchomoci, ubezpieczenia spo³eczne, sprawy obronnoci,
wybory, i dziesi¹tki innych.
Oczywicie - w naszym kraju
to tylko pomys³ rewolucyjny, ale
w wielu krajach maj¹cych zaawansowan¹ strukturê teleinformatyczn¹ coraz czêciej mówi
siê, ¿e warto pomyleæ o tañszym
systemie, który jednoczenie dawa³by wiêksz¹ integracjê i mo¿liwoæ wymiany danych. Pewn¹
przeszkod¹ pozostaje jednak
fakt, ¿e wiele kolejnych rz¹dów
wyda³o ju¿ sporo pieniêdzy na
budowê tradycyjnych, rozproszonych rozwi¹zañ, a wyt³umaczenie wyborcom koniecznoci poniesienia dodatkowych nak³adów
jest zawsze trudne.

Opracowa³a Elwira Bielak,

p.o. rzecznika prasowego Opolskiego OW NFZ
na podstawie prac Barbary Tomaszewskiej i Dariusza Ogórka- specjalistów z Sekcji ds. RUM OOW NFZ

RUM na POMORZU
Pocz¹tki funkcjonuj¹cego obecnie w województwie pomorskim systemu rejestru
us³ug medycznych (RUM) siêgaj¹ 1997 roku. Wówczas to rozpoczêto wyposa¿anie mieszkañców w ksi¹¿eczki RUM, bêd¹ce dokumentami zarówno potwierdzaj¹cymi ubezpieczenie, jak i umo¿liwiaj¹cymi kontrolê wiadczeñ medycznych.
Kupon obowi¹zuj¹cej w Pomorskiem ksi¹¿eczki RUM jest uniwersalnym dokumentem s³u¿¹cym ewidencjonowaniu zleconych i zrealizowanych wiadczeñ zdrowotnych op³acanych przez NFZ. Strona ksi¹¿eczki wykorzystywana mo¿e byæ równie¿ przez lekarza jako recepta. Informacje gromadzone w oparciu o kupony z ksi¹¿eczek s¹ przetwarzane przez wiadczeniodawców oraz apteki, a nastêpnie przekazywane w formie elektroKupon
SEKCJE REJESTRU POW NFZ
nicznej do bazy danych
w Pomorskim Oddziale
Wojewódzkim NFZ.
BAZA UBEZPIECZONYCH W POW NFZ

Rys. Organizacja systemu oraz
sposób przekazywania danych

S£OWNIKI, CENTRALNA (POW NFZ)
BAZA ZREALIZOWANYCH ŒWIADCZEÑ

KOMÓRKI WEWNÊTRZNE POW NFZ

INSTYTUCJE ZEWNÊTRZNE
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