Informatyka w pilotażu POZ+
Najważniejsze cele do osiągnięcia
Lepsze (efektywniejsze medycznie) relacje z pacjentem
Lepszy dostęp do elektronicznych danych medycznych dotyczących pacjenta,
pochodzących z róznych źródeł
Efektywne rozliczenia finansowe z NFZ
Nieobciążająca nadmiernie sprawozdawczość związana z prowadzeniem pilotażu
Stan dzisiejszy
Sprawozdawczość do NFZ
Lista deklaracji - raz w miesiącu (DEKL)
nawet 7-8 tygoni opóźnienia
Wykonane świadczenia - raz w miesiącu (SWIAD)
do 10 następnego miesiąca
Dane medyczne gromadzone przez NFZ
ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
SIMP - System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki
Systemy online w NFZ
eWUŚ - elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
Karta DILO - Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
KOC - Koordynowana Opieka nad kobietą w Ciąży
Systemy planowane przez CSIOZ
e-Recepta
e-Skierowanie
EDM - HL7 CDA
e-Usługi (~RUM)
Systemy u świadczeniodawców
Można się spodziewać wszystkiego, ale u każdego coś innego
Oczekiwania w ramach pilotażu
Sprawozdawczość do NFZ
Umowa POZ
DEKL
SWIAD
konsultacje specjalistów sprawozdawane przez POZ
DILO. eWUŚ, ZBPOZ...
Umowa POZ+
Rozliczenia
Statusy pacjentów: - rozpoczęcie bilansu zdrowia (BZ) - początek fazy diagnostyki
przed IPOM - rozpoczęcie opieki koordynowanej nad chorym przewlekle - ...
Dane dodatkowe
Sprawozdanie wyników przeprowadzonych bilansów zdrowia
Stan pacjentów chorych przewlekle
Systemy organizujące POZ
Gromadzenie danych medycznych
Prowadzenie terminarza wizyt w postaci elektronicznej
Rejetrowanie wszystkich wewnętrznych danych medycznych w systemie POZ
w tym nowych - dotyczących opieki koordynowanej: - grupy dyspanseryjne - grupy
ryzyka - statusy pacjenta na ścieżce DM - bilanse zdrowia itd.
Wymiana danych z innymi świadczeniodawcami
laboratorium diagnostyczne
lekarze specjaliści
Nie będziemy wprowadzać nowego standardu (IHE + HL7 CDA)
e-Recepta
e-Skierowanie
Dostęp do medycznych danych pacjenta gromadzonych w innych systemach
ZIP - poprzez usługę sieciową
SIMP - poprzez usługę sieciową
kierunek - dostęp do danych poprzez P1 (CSIOZ)
Współpraca z pacjentami

Narzędzia dla koordynatora
dostęp do narzędzi ułatwiających grupowanie pacjentów (BZ, DM)
nadzorowanie zaplanowanych wizyt i badań
komunikacja z pacjentaami poprzez e-mail, sms, telefon
Portal pacjenta
możliwość rezerwacji terminów wizyt
przeglądanie wyników badań
informacja edukacyjna dla pacjentów z grupami ryzyka po BZ i chorobami
przewlekłymi
samokontrola - własne pomiary pacjentów

