Załącznik nr 2

Ryc. 1 Komentarz do elementu „zlecenie”

Świadczeniodawcy sprawozdający świadczenia w rodzaju ratownictwo
medyczne nie powinni przekazywad elementu „zlecenie”.

Ryc. 2 Komentarz do elementu „hospitalizacja”

Świadczeniodawcy sprawozdający świadczenia w rodzaju ratownictwo
medyczne nie powinni przekazywad elementu „hospitalizacja”.
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Załącznik nr 2

Ryc. 3 Komentarz do elementu „świadczenie”
W przypadku świadczeo w rodzaju ratownictwo medyczne właściwy
kod świadczenia to:
28.12 – w przypadku ZRM nie będących zespołami
wodnymi;
30.13 – w przypadku wodnych ZRM.

W przypadku świadczeo w rodzaju ratownictwo medyczne informacja
o trybie przyjęcia nie powinna byd przekazywana, ponieważ odnosi się
ona do świadczeo ambulatoryjnych.
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Załącznik nr 2
Ryc. 4 Komentarz do elementów „z-listy-czek” oraz „przepustka”

Świadczeniodawcy sprawozdający świadczenia w rodzaju ratownictwo
medyczne nie powinni przekazywad elementów „z-listy-oczek” i
„przepustka” zagnieżdżonych w elemencie „świadczenie”.

Ryc. 5 Komentarz do elementu „kom-org”

W atrybucie //kom-org/@id-kom-org świadczeniodawcy są
zobligowani przekazad informacje dotyczące identyfikatora komórki
organizacyjnej, w której udzielono świadczenia (VII części kodu
resortowego). Ta informacja powinna byd zgodna z danymi obecnymi
w obowiązującej umowie Świadczeniodawcy z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
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Załącznik nr 2

Ryc. 6 Komentarz do elementu „personel-real”
Świadczeniodawcy
sprawozdający
świadczenia
w rodzaju
ratownictwo medyczne w elemencie „personel-real” powinni
przekazad odpowiednie dane identyfikujące kierownika ZRM
udzielającego sprawozdawanego świadczenia. Należy podkreślid, że
dane tej osoby powinny byd przekazane także w elemencie
//ratownictwo/personel-real.

W przypadku świadczeo w rodzaju ratownictwo medyczne dane
przekazywane w elemencie „personel-real” powinny dotyczyd
lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego, stąd dopuszczalne
wartości atrybutu //personel-real/@typ-pers to odpowiednio: 11, 18
lub 22.

Ryc. 7 Komentarz do elementu „przyczyna”

W przypadku świadczeo w rodzaju ratownictwo medyczne
świadczeniodawcy
powinni przekazad dane identyfikujące główną
przyczynę medyczną udzielania świadczeo. Wartośd przekazywana w
atrybucie //przyczyna/@glowna powinna mied minimum 3 znaki i byd
zgodna z klasyfikacją ICD-10.

Jeżeli świadczeniodawca przekazuje współistniejące przyczyny medyczne
udzielania świadczeo w atrybutach //przyczyna/@wsp dane te powinny
mied minimum 3 znaki i byd zgodne z klasyfikacją ICD-10.
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Załącznik nr 2

Ryc. 8 Komentarz do elementu „ratownictwo”
W przypadku świadczeo w rodzaju ratownictwo medyczne
świadczeniodawcy powinni przekazywad odpowiednie dane
w każdym z zaznaczonych poniżej atrybutów (żaden z tych atrybutów
nie powinien pozostad pusty).
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Załącznik nr 2

Ryc. 9 Komentarz do elementu „ratownictwo”

Dane przekazywane w atrybucie //ratownictwo/@kod-zespolu
identyfikujące ZRM udzielający świadczeo powinny byd zgodne
z danymi obecnymi w obowiązującej umowie Świadczeniodawcy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane w atrybutach, których format to data+czas powinny byd
przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formacie:
RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą oddzielającą datę
od czasu).
Ponadto data+czas:
przekazania dyspozycji wyjazdu powinna byd późniejsza
niż data+czas powiadomienia o zdarzeniu;
przybycia na miejsce zdarzenia powinna byd późniejsza
niż data+czas przekazania dyspozycji oraz wyjazdu
do zdarzenia;
zakooczenia medycznych czynności ratunkowych
powinna byd późniejsza niż data+czas przybycia
na miejsce zdarzenia;
przekazania opieki nad pacjentem
powinna byd
późniejsza niż data+czas przybycia na miejsce zdarzenia.
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Załącznik nr 2
Ryc. 10 Komentarz do elementu „ratownictwo”
Data+czas w atrybucie //ratownictwo/@zakonczenie-czynnosci powinny byd
przekazywane w sytuacji gdy przekazany tryb zakooczenia medycznych czynności
ratunkowych to:

Wartośd
przekazana
w
atrybucie
//ratownictwo/@tryb-zakonczenia
warunkuje, które z kolejnych atrybutów
elementu „ratownictwo” (zakooczenieczynnosci, oddzial-ratunkowy-przek, zgonosoby) powinny byd przekazane w danym
komunikacie.

Atrybut ten powinien
zostad przekazany gdy
tryb
zakooczenia
medycznych czynności
ratunkowych to:
„6” – odstąpiono od
medycznych czynności
raunkowych.

„2” - osoba, której udzielono świadczenia na miejscu zdarzenia, nie przewożąc
jej do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęd (wówczas należy
podad datę i godzinę pozostawienia osoby na miejscu zdarzenia);
„5” - przekazanie opieki nad osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
lotniczemu zespołowi ratownictwa medycznego (wówczas należy podad datę
i godzinę przekazania osoby LPR);
„6” - odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych (należy podkreślid,
że tryb odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych odnosi się
do sytuacji, w której nastąpił zgon pacjenta – jeżeli zgon pacjenta nastąpił
po przybyciu ZRM na miejsce zdarzenia należy podad datę i godzinę
odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych);
„7” - inny niż wymieniony wyżej.

Data+czas w atrybucie //ratownictwo/@oddzial-ratunkowy-przek powinny byd
przekazywane w sytuacji gdy przekazany tryb zakooczenia medycznych czynności
ratunkowych to:
„1” - osoba, której udzielano świadczenia, została przyjęta przez szpitalny
oddział ratunkowy lub izbę przyjęd;
„3” - osoba, której udzielano świadczenia, została bezpośrednio przewieziona
i przyjęta przez jednostkę organizacyjną szpitala wyspecjalizowaną w zakresie
udzielania świadczeo zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
lub;
„4” - osoba, której udzielano świadczenia, została bezpośrednio przewieziona
i przyjęta przez centrum urazowe.
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Załącznik nr 2

Ryc. 11 Komentarz do elementu „ratownictwo”

Element //ratownictwo/personel-real powinien zostad przekazany co najmniej 2
razy w przypadku podstawowych ZRM (dane identyfikujące co najmniej 2 różne
osoby udzielające świadczeo) i co najmniej 3 razy w przypadku specjalistycznych
ZRM (dane identyfikujące co najmniej 3 różne osoby udzielające świadczeo).
Podkreślenia wymaga fakt, że w tym elemencie należy ponownie podad dane
identyfikujące osobę, które podano wcześniej w elemencie //personel-real
określając kierownika ZRM udzielającego sprawozdawanego świadczenia.

Dane przekazywane w elemencie //ratownictwo/personel-real powinny dotyczyd
lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego, stąd dopuszczalne wartości
atrybutu personel-real@typ-pers to odpowiednio: 11, 18 lub 22. Ponadto należy
podkreślid, iż w przypadku specjalistycznych ZRM przynajmniej jedna osoba
przekazana w elemencie //ratownictwo/personel-real powinna byd lekarzem
(//ratownictwo/personel-real/@typ-pers=11).
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