Zał. Nr 1 Komunikat operatora systemu SZOI z dnia 30.03.2020r.

Zał. Nr 2. Wiadomość operatora systemu SZOI z dnia 01.04.2020r.

Zał nr 3_2020_04_02_Rozliczanie

W związku z pojawiającymi się pytaniami, w kontekście rozliczania świadczeń leczenia
uzdrowiskowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020
roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 437) – zwane dalej rozporządzeniem OWU, poniżej
przedstawiam założenia, jakie będą zaimplementowane w systemy informatyczne:
1. okresem sprawozdawczym dla leczenia uzdrowiskowego jest turnus (okres leczenia
uzdrowiskowego), wynikający z harmonogramu turnusów określonym w planie
rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej - lecznictwo uzdrowiskowe;
2. wnioskowanie świadczeniodawcy do Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia odbywać się będzie z wykorzystaniem dedykowanych
systemów

informatycznych

–

Portal

SZOI

Uzdrowiskowy

(udostępnienie

funkcjonalności w dniu 7 kwietnia);
3. turnus, który rozpoczął się przed 13 marca 2020 roku i miał się zakończyć po 20 marca
2020 roku, ale został przerwany z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491), rozliczenie turnusu może odbyć się
dwuetapowo:
1) wystawienie rachunku wg faktycznej realizacji za zrealizowane osobodni (system
umożliwi maksymalnie wskazanie pobytu pacjenta do 22 marca, z wyłączeniem
walidacji na zrealizowane zabiegi w dniu 21 marca) – pojawi się nowa opcja do
wybrania „RMZ 20032020 (COVID)”, jako przyczyna przerwania leczenia
uzdrowiskowego
2) wystawienie rachunku tzw. „ryczałtowego” (pustego, bez sprawozdawczości)
w oparciu o przepisy rozporządzenia OWU, który to rachunek kwotowo dopełni
transzę dla świadczeniodawcy, do 100% realizacji harmonogramu turnusów.
Wystawienie tego rachunku możne nastąpić po uprzednim złożeniu wniosku do
Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(udostępnienie funkcjonalności w dniu 8 kwietnia);
4. w przypadku turnusów, których data rozpoczęcia przypada po 20 marca 2020 roku,
świadczeniodawca będzie mógł wystawić rachunek „ryczałtowy”, w oparciu o przepisy
rozporządzenia OWU;

5. rachunki za „pielęgniarki i położne” będą obsługiwane na zasadach dotychczasowych,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020
roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zał nr 4_instrukcja_SRU_ryczałt

2020-04-08

Instrukcja do zmian w systemie SRU w związku z epidemią
W związku ze specjalnymi regulacjami w systemie SRU zostały następujące zmiany:
1. Została dodana nowa przyczyna wcześniejszego wyjazdu: ‘RMZ 20032020 (COVID)’
2. Został wprowadzony nowy typ rachunku – rachunek ryczałtowy
Zmiany te mają na celu wprowadzenie do systemu rzeczywistych danych i rozliczenie nieodbytych
turnusów, zarówno w części jak i w całości, ‘ryczałtem’ niezrealizowanych osobodni, z założeniem ich
późniejszego ich odrobienia.

Obsługa rachunków ryczałtowych będzie się odbywała według następujących założeń:
1. Świadczeniodawca musi wystąpić z wnioskiem o umożliwienie takiego sposobu rozliczania w
określonym okresie, do właściwego OW NFZ (za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy)
i tam uzyskać potwierdzenie przyjęcia wniosku określane dalej ‘zgodą’.
2. Generacja rachunków ryczałtowych:
a. jest możliwa jedynie dla turnusów zawierających się w okresie wprowadzonej zgody,
od daty początku wniosku do daty granicznej wprowadzonej zgody
b. obejmie jedynie turnusy stacjonarne mające status:
i. ‘turnus rozpoczęty’ (dla turnusów rozpoczętych nie wcześniej niż 14 marca
2020 i zakończonych najpóźniej 10 września 2020 i z datą nie większą niż
data bieżąca)
ii. ‘turnus rozliczony’ (dla turnusów rozpoczętych przed 14 marca 2020 i
zakończonych po 20 marca 2020)
c. informacja o wniosku świadczeniodawcy na wystawianie rachunku ryczałtowego jest
weryfikowana przez system SRU w momencie wystawiania rachunku automatycznie
3. Generacja rachunków ryczałtowych jest dostępna dla każdego turnusu z osobna (nie ma
generacji zbiorczej).
4. Dla turnusów ‘przełomowych’, rozumianych jako rozpoczęte przed 14 marca 2020, a mające
zakończenie po 20 marca 2020 będzie możliwe wystawienie dwóch rachunków:
a. Za wykonanie - według zasad obowiązujących, licząc pobyty osób do dnia
maksymalnie 23 marca włącznie. Dla osób mających wpisaną datę wyjazdu 23 marca
lub późniejszą doliczane będą 3 procedury zabiegowe (za sobotę 21 marca). Dla osób
z datą wyjazdu po 23 marca liczba wykonanych osobodni nie może być większa niż
wynikająca z różnicy pomiędzy 23 marca, a datą data przyjazdu, natomiast może być
mniejsza w przypadku braku procedur zabiegowych lub braku uprawnień.
b. Ryczałtowy – uzupełniający do limitu osobodni z umowy po odjęciu rozliczenia
rachunkiem według wykonania.
5. Dla turnusów rozpoczętych nie wcześniej niż 14 marca 2020, a kończącymi się najpóźniej
10 września 2020, jedynym sposobem rozliczenia są rachunki ryczałtowe.
6. Wartość rachunku ryczałtowego będzie wyliczana przez system jako wynikająca z całkowitej
ilości osobodni przypisanej do turnusu w planie turnusu.

7. W rachunkach ryczałtowych podział na OW NFZ będzie zgodny z podziałem miejsc w
turnusie, a wszystkie będą przypisane do grupy uprawnień ‘U’ – ubezpieczeni.
8. Zasady wystawiania rachunku pozostają bez zmian (terminy wystawienia i zapłaty – według
umowy).
9. Przy rozliczeniu metodą ‘ryczałtową’ zostanie zablokowany mechanizm wystawiania korekt
rachunków dla okresów rozliczeniowych (turnusów), dla których został wystawiony rachunek
ryczałtowy.
10. Generacja rachunku ryczałtowego dla turnusu przełomowego będzie możliwa tylko wtedy
gdy rachunek za wykonanie został przesłany do OW NFZ i został tam zaksięgowany.

Obsługa w systemie
1. Na ekranie ‘Osoba’ (podgląd wybranego turnusu, przycisk ‘E’ przy wybranej osobie), po
wprowadzeniu daty wyjazdu – wcześniejszej niż data zakończenia turnusu pojawia się pole
do odznaczenia:
a. ‘Czy wystąpiły okoliczności określone w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo
uzdrowiskowe’ – po odznaczeniu tego pola pojawia się lista przyczyn:

Nowa przyczyna została umieszczona na końcu listy. Reszta obsługi bez zmian.
2. Generowanie rachunku:
a. Status ‘Turnus rozpoczęty’ – turnusy rozpoczęte po 13 marca – rachunek wyłącznie
‘ryczałtowy’:
i. Przycisk ‘P’ przy wybranym turnusie
ii. Link ‘Generacja rachunku’ – prawy górny róg
iii. System sprawdza czy jest zarejestrowany wniosek na rozliczenie ryczałtowe
i w przypadku jego braku generuje komunikat:
Nie można wygenerować rachunku, gdyż w dacie końcowej turnusu nie została zarejestrowana zgoda na
rozliczenie bez sprawozdawczości

iv. Pojawia się tradycyjny ekran generacji rachunku, z pytaniem: ‘Czy na pewno
chcesz wygenerować rachunek dla wybranego turnusu za okres …’ i polami
do wypełnienia ‘Podaj dane rachunku:’:
1. Data rachunku
2. Data dostawy / wykonania usługi
3. Numer rachunku
4. Dokument
v. Po wygenerowaniu powstaje dokument uwzgledniający wszystkie osobodni
określone w planie turnusu w podziale na OW NFZ.

b. Status ‘Turnus zatwierdzony’ – turnusy rozpoczęte do 14 marca, a zakończone po
20 marca – dwa rachunki:
i. za wykonanie (jak obecnie) – po uzupełnieniu dojazdów i wyjazdów oraz
zabiegów itd. i zatwierdzeniu turnusu za czas od początku turnusu do
najpóźniej 23 marca (wyjazd – późniejsze dni nie będą liczone):
1. Przycisk ‘P’ przy wybranym turnusie
2. Link ‘Generacja rachunku’ – prawy górny róg ekranu
3. Pojawia się tradycyjny ekran generacji rachunku, z pytaniem: ‘Czy na
pewno chcesz wygenerować rachunek dla wybranego turnusu za
okres …’ i polami do wypełnienia ‘Podaj dane rachunku:’:
a. Data rachunku
b. Data dostawy / wykonania usługi
c. Numer rachunku
d. Dokument
4. Po wygenerowaniu powstaje dokument uwzgledniający faktyczne
pobyty osób do 20 marca 2020 (z możliwością wyjazdu 23 marca)
w podziale na OW NFZ.
5. Turnus zmienia status na ‘Turnus rozliczony’.
ii. rachunek ‘ryczałtowy’ - dopełniający:
1. Przycisk ‘P’ przy wybranym turnusie,
2. Link ‘Generacja rachunku’ – prawy górny róg ekranu,
3. System sprawdza, czy jest zarejestrowany wniosek na rozliczenie
ryczałtowe i w przypadku jego braku generuje komunikat:
Nie można wygenerować rachunku, gdyż w dacie końcowej turnusu nie została zarejestrowana zgoda na
rozliczenie bez sprawozdawczości

4. Pojawia się tradycyjny ekran generacji rachunku, z pytaniem: ‘Czy na
pewno chcesz wygenerować rachunek dla wybranego turnusu za
okres …’ i polami do wypełnienia ‘Podaj dane rachunku:’:
a. Data rachunku
b. Data dostawy / wykonania usługi
c. Numer rachunku
d. Dokument
5. Po wygenerowaniu powstaje dokument uwzgledniający wszystkie
osobodni określone w planie turnusu w podziale na OW NFZ.

