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Koderzy medyczni z ca?ej Polski konferowali w ?CO [1]
Blisko 120 specjalistów od kodowania us?ug medycznych, mened?erów ochrony zdrowia, prawników i lekarzy z
ca?ej Polski analizowa?o bie??ce problemy placówek ochrony zdrowia na konferencji „Ewidencja ?wiadcze?
zdrowotnych podstaw? bezpiecze?stwa prawno – finansowego placówki medycznej”, która odbywa?a si? 23 i 24
czerwca w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii.
Organizatorem wydarzenia by?o ?CO i Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych. Uczestnicy wskazywali, ?e
brak stabilnych zasad formalno – prawnych utrudnia funkcjonowanie placówkom medycznym. – Od lat jeste?my w
stanie permanentnych reform. Od 2008 roku, odk?d w Polsce pojawi?a si? funkcja koderów medycznych, co trzy
miesi?ce s? zmieniane podstawowe informacje dotycz?ce pliku rozliczeniowego. Koder musi co 3 miesi?ce
sprawdza? obowi?zuj?ce go dokumenty, ?eby wzi?? wszystko, co si? nale?y za wykonan? prac?, bo szpitale musz?
mie? pieni?dze, aby mog?y oferowa? kompleksowe us?ugi. Nasz? rol? nie jest oszukiwanie, my tylko chcemy
uczciwie zarabia? na zasadach, które b?d? trwa?y przynajmniej rok – t?umaczy? dr Erwin Strzesak, by?y prezes i
za?o?yciel Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Podkre?la?, ?e „szpitale nie mog? by?
zareformowywane na ?mier?”. – Reforma jest potrzebna, ale jak bez przerwy remontujesz i upi?kszasz dom, to nie
ma gdzie mieszka? – mówi?.
Profesor Stanis?aw Gó?d?, dyrektor ?CO, wiceprezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Centrów i Instytutów Onkologii
wskaza? na potrzeb? zjednoczenia ?rodowiska onkologów, opracowania jednakowych dla wszystkich zasad wycen
?wiadcze? w onkologii. Zadeklarowa?, ?e Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologii jest do dyspozycji ministra
zdrowia przy opracowywaniu wycen ?wiadcze? medycznych w onkologii. – Aby?my mówili jednym g?osem w
trosce o pacjenta. Bez tego polska onkologia b?dzie dzia?a?a niesprawnie i niespójnie – podkre?la? sygnalizuj?c
zjawiska patologiczne: - Nie mo?e by? takich sytuacji, ?e kto? wybiera sobie rodzynek, leczy pacjentów dobrze
rokuj?cych, metod?, gdzie przy minimalnym nak?adzie finansowym szpital ma najwi?kszy zysk. A co z reszt??
Trzeba my?le? kompleksowo, zapewniaj?c wszystkim chorym ci?g?o?? i kompleksowo?? opieki.
Micha? Chrobot, kierownik dzia?u kontraktowania, rozlicze? i statystyki medycznej w ?CO zwraca? uwag?, ?e
poniewa? przysz?ym roku NFZ b?dzie kontraktowa? ?wiadczenia medyczne na najbli?sze 5 lat (w AOS) i 10 lat (w
lecznictwie szpitalnym) w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, materia?, na którym b?dzie bazowa?, musi by?
precyzyjny. Sygnalizowa?, ?e z map potrzeb zdrowotnych dla Polski wynika mi?dzy innymi ograniczenie liczby
oddzia?ów gastroenterologii na rzecz przekazania tych procedur do oddzia?ów chirurgicznych i internistycznych,
w??czenie onkologii dzieci?cej do pediatrii, posadowienie oddzia?ów geriatrycznych przy o?rodkach klinicznych,
przesuni?cie ci??aru leczenia pacjenta ze szpitala w kierunku lecznictwa ambulatoryjnego i w warunkach
domowych - Zmniejszenie liczby oddzia?ów szpitalnych w ca?ym kraju mo?e spowodowa? ograniczenie
dost?pno?ci. Wcale nie wiemy, czy za tym kryje si? podniesienie jako?ci us?ug - zauwa?y?.
Proponowane od 1 pa?dziernika zmiany w pakiecie onkologicznym zdaniem uczestników konferencji uwzgl?dni?y
wprawdzie cz??? uwag onkologów, jednak niektóre poprawki mog? pog??bi? problemy organizacyjne placówek
medycznych. Np. dotychczas obs?uga karty DiLO mog?a si? odbywa? za po?rednictwem systemów
informatycznych szpitala. Od 1 pa?dziernika personel szpitala b?dzie musia? wpisywa? dane o pacjencie i jego
leczeniu do szpitalnego systemu informatycznego, a w osobnej aplikacji utrzymywa? dane dla karty DiLO. Niepokoi
równie? zniesienie zapisu o nielimitowaniu ?wiadcze? onkologicznych. – To by? fundament, który pozwala? nam
leczy? bez limitu. Nie s?dz?, ?eby nowe zapisy wnios?y zmian? ku lepszemu dla pacjenta. To na pewno nie skróci
kolejek do lekarza – uwa?a dr Strzesak.
Konferencja po??czona z walnym zebraniem cz?onków stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Koderów
Medycznych zako?czy?a si? podj?ciem uchwa?y w tre?ci zaproponowanej przez dr Erwina Strzesaka: „ Walne
Zebranie Cz?onków Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych wyra?aj?c zaniepokojenie
wprowadzanymi zmianami, wzywa instytucje i organy maj?ce wp?yw na regulacje prawno-ekonomiczne
funkcjonowania placówek medycznych udzielaj?cych ?wiadcze? opieki zdrowotnej do powstrzymania si? od
wprowadzania tych regulacji cz??ciej ni? jeden raz w roku, zawsze z pozostawianiem racjonalnego vacatio legis”.
Seminarium odbywa?o si? pod patronatem honorowym Marsza?ka Województwa ?wi?tokrzyskiego, Wojewody
?wi?tokrzyskiego i Naczelnej Izby Lekarskiej.
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