Generowanie bazy pozycji rozliczeniowych kapitacyjnych POZ PLUS DMP

1. Oddziały Wojewódzkie muszą mieć na uwadze, iż proces generowania pozycji rozliczeniowych
kapitacyjnych POZ PLUS DMP opiera się na zakresie danych pozyskiwanych ze struktur aplikacji AP-PKUŚ, a
następnie powiązanie ich z danymi znajdującymi się w systemie;
2. Głównym warunkiem rozpoczęcia naliczania osobomiesiąca – kwoty za objęcie opieką jednego
świadczeniobiorcy programem zarządzania chorobą, wypłacanej w okresach miesięcznych jest przekazanie
IPOMu (Indywidualnego Planu Opieki Medycznej) pacjentowi. Fakt przekazania IPOMu świadczeniodawca
zobowiązany jest odnotować w aplikacji AP-PKUŚ poprzez zmianę etapu zarejestrowanego procesu DMP na
etap: Przygotowanie IPOM i przekazanie go pacjentowi (poniżej zrzut z ekranu).

Proces dodania pozycji kapitacyjnej nastąpi w sytuacji, gdy przekazany został IPOM (Indywidualny Plan
Opieki Medycznej) do 1 dnia miesiąca dla którego uruchamiany jest proces generowania pozycji
kapitacyjnych np. data przekazania IPOM to 25.02.2019r., a więc za miesiąc marzec powinna zostać dodana
pozycja kapitacyjna.
W sytuacji, gdy na skutek uruchamianego procesu generowania pozycji kapitacyjnych nie została dodana
żadna pozycja, OW przede wszystkim powinien zweryfikować status bieżącego etapu procesu DMP
w aplikacji AP-PKUŚ, ponieważ jest to warunek konieczny do rozpoczęcia naliczania osobomiesiąca. Nie
należy zatem opierać się wyłącznie na fakcie sprawozdania przez świadczeniodawcę komunikatem SWIAD
porady kompleksowej, gdyż informacja o dacie tej porady nie jest wykorzystywana przez system do
rozpoczęcia naliczania osobomiesiąca, świadczeniodawca zatem, aby uzyskać płatność kapitacyjną
powinien przede wszystkim dokonywać aktualizacji danych w aplikacji AP-PKUŚ w zakresie statusu
bieżącego etapu danego procesu DMP.
3. Należy również pamiętać, iż przy naliczaniu produktu kapitacyjnego w ramach POZ PLUS system weryfikuje
zgodność miejsca wskazanego w deklaracji pacjenta do lekarza rodzinnego z miejscem z pkt umowy
naliczanej kapitacyjnie.
4. Wyznaczanie produktu jednostkowego następuje na podstawie ilości schorzeń przynależnych do różnych
grup dziedzinowych np.: za pacjenta, u którego zdiagnozowano wole miąższowe i guzowate tarczycy
(endokrynologia), zespoły bólowe kręgosłupa (reumatologia i neurologia), chorobę zwyrodnieniową
stawów obwodowych (reumatologia i neurologia) świadczeniodawca uzyska kwotę osobomiesiąca za udział
pacjenta w programie zarządzania chorobą w 2 grupach dziedzinowych tj. (endokrynologia, reumatologia
i neurologia).

