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Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do spotkania z dnia 17 czerwca br. poświęconego wypracowaniu
rozwiązań w zakresie obowiązku przekazywania od 1 lipca br. do SIM danych zdarzenia
medycznego przetwarzanego w systemie informacji, poniżej przedstawiam stanowisko
opracowane w porozumieniu z Krajową Radą Fizjoterapii oraz Centrum e-Zdrowia.
Uczestnicy spotkania przyjęli, że w przypadku cyklu świadczeń zdrowotnych z zakresu
rehabilitacji leczniczej, udzielanych w ramach procedur komercyjnych, możliwe jest
używanie jako kodu identyfikującego świadczenie zdrowotne, którego obowiązek
przekazywania wynika z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego
przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych
danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1253), zwanego dalej
„rozporządzeniem o zdarzeniach”, kodu 6 przypisanego wizycie. Powyższe ma
miejsce z uwagi na zaprezentowane przez Krajową Radę Fizjoterapii stanowisko,
zgodnie z którym powszechnym zjawiskiem jest przerywanie przez pacjentów
zalecanego cyklu leczenia, w sytuacji gdy odczuwają poprawę stanu zdrowia.
W trakcie spotkania wypracowano także stanowisko, zgodnie z którym zasadnym będzie
przekazywanie przez fizjoterapeutów (pomimo braku uprawnienia do przeprowadzania
diagnostyki pacjenta) danej identyfikującej świadczenie zdrowotne, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia o zdarzeniach. Dana identyfikująca obejmuje kod
przyczyny głównej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, którą stanowić będzie przyczyna
zgłoszenia się przez pacjenta do fizjoterapeuty. W tym miejscu należy podkreślić, iż
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zasadniczo to lekarz jest uprawniony do podjęcia czynności diagnostycznych
i postawienia rozpoznania potwierdzonego właściwym kodem według Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.
Mając jednak na uwadze, iż obowiązek przekazywania danych zdarzenia medycznego
do SIM ma na celu zapewnienie ciągłości leczenia pacjenta i zagwarantowania jego jak
najwyższej jakości, przyjęcie powyższego rozwiązania pozwoli uzyskać istotne
i kompleksowe informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Z poważaniem
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