
W ocenie Ministerstwa Zdrowia możliwość zastosowania Klasyfikacji o zasięg I
ogólnopolskim byłaby uwarunkowana potrzebą wcześniejszego zbadania, czy dzięki jej
wykorzystaniu zbierane informacje będą: kompletne, rzetelne, aktualne iczy jej zastosowani
będzie przydatne w ramach sprawozdawczości publicznej.

Przy okazji należy dodać, iż stosowany obecnie system rozliczeń Narodowego Fundusz
Zdrowia ze świadczeniodawcami w zakresie świadczeń pielęgniarskich nie wymag
korzystania z Klasyfikacji, który bazuje na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, powszechnie nazywanej - leD-lO
(§ 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajó
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697,
z późnozm.j).

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dotychczasowa wiedza w kwestii efektów pełnego
praktycznego zastosowania Klasyfikacji do rozliczania procedur pielęgniarskich w systemie
ochrony zdrowia w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, aby pozwalała na arbitralne
wprowadzenie Klasyfikacji do systemu, poprzez zmianę ww. rozporządzenia, albowiem
mogłoby to przynieść skutki odbiegające od oczekiwanych.

Poza ogólnym algorytmem postępowania medycznego, wynikającym z bezpośredniego
przetłumaczenia procedur na język polski, przygotowanie takich procedur powinno również
uwzględniać m.in.: dostępność środków w systemie, w tym przewidzianych na finansowanie
skutków wprowadzenia Klasyfikacji, poziom wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt
i materiały, a także zawierać uregulowania w kwestiach organizacyjnych bezpośrednio
związanych z opieką pielęgniarską/położniczą.

Ponadto wydaje się, że procedury powinny być skorelowane zarówno ze struktur
organizacyjną podmiotu, jak również obowiązującą w nim organizacją i trybem pracy oraz
wynikającymi z nich zakresami odpowiedzialności pracowników medycznych (pielęgniarek,
położnych) np. w poszczególnych oddziałach, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym
lub w podstawowej opiece zdrowotnej.

Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę opracowania i doprecyzowania,
wynikających z Klasyfikacji, odpowiednich procedur, które byłyby właściwe dla profilu
działalności leczniczej, uwzględniając specyfikę poszczególnych podmiotów leczniczych.

Nieodzowne zatem wydawałoby się uruchomienie Klasyfikacji w formie pilotażowej,
sprawdzenie i poddanie ocenie uzyskanych wyników na bazie tzw. próbki reprezentatywnej,
a następnie porównanie ich z dotychczas funkcjonującym systemem prowadzenia
dokumentacji pielęgniarskiej oraz rozliczeń z płatnikiem świadczeń pielęgniarskich.

W kwestii realizacji postulatu środowiska pielęgniarskiego wpisującego się w realizację
programu e-Zdrowie, Ministerstwo Zdrowia już od kilku lat pilotuje zadania wynikające
z ww. programu.

Nadmieniam, iż w tej sprawie zostały uruchomione czynności, zlecone podległej jednostce,
tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jednostka ta od kilku lat
realizuje projekt Systemu Informacji Medycznej pod nazwą e-Zdrowie. Wprowadzenie zatem
Klasyfikacji będącej częścią programu e-Zdrowie, byłoby możliwe po wcześniejszym
uruchomieniu systemu informatycznego w ramach ww. programu.

W toku realizacji prac wdrożeniowych programu e-Zdrowie pod roboczą nazwą: Platformy
Pl obejmującej Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów

. Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz Platformy P2 (Platforma udostępniania on - line
przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych), stanowiących części


