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1. Objaśnienia 

1.1. Wpisy w kolumnie “Format” 

data – oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD 

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu) 

rok  - oznacza rok zapisany w postaci RRRR 

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM 

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM 

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki 

[wart. dom.] –oznacza tzw. wartość domyślną; jeŜeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, Ŝe jego wartość jest 
taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu; 

1.2. Wpisy w kolumnie “Krotno ść” 

1z – oznacza, Ŝe w konkretnym komunikacie moŜe wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach 
elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem “1z”; 

0z – oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem “1z” lub Ŝe moŜe nie wystąpić Ŝaden z nich; 

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach 

Płeć (w kolumnie “Opis”) - oznacza, Ŝe atrybut moŜe przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218: 

0 – płeć nieokreślona 
1 – męŜczyzna 
2 - kobieta 
9 – nieznana 
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2. Komunikat  

2.1. Specyfikacja komunikatu danych dla wyznaczania  JGP 

2.1.1. Nagłówek komunikatu - element “komunikat” 

Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

0 komunikat  1  Główny element komunikatu   

typ 1 do 5 znaków Typ komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość “JGP” 

wersja 1 do 5 znaków Nr wersji typu komunikatu W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.1” 

id-odb 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
odbiorcy komunikatu 

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest 
kod zgodny z załącznikiem nr 5. 
Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to 
komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny 
świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z 
płatnikiem. 

id-inst-odb 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
odbiorcy komunikatu 

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikator ten jest pusty. 
Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to 
komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu 
informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu 
pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
płatnika. 

id-nad 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
nadawcy komunikatu 

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb. 

id-inst-nad 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
nadawcy komunikatu 

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb. 

nr-gen 1 liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, 
wygenerowanego z systemu nadawcy 

 

czas-gen 1 data + czas Data i czas wygenerowania komunikatu Informacja pomocnicza. 
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2.1.2. Elementy “zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu”  
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

1 zestaw-
swiadczen 

 1-n  Zestaw świadczeń Grupuje świadczenia, których charakterystyka przekazywana jest  
w elemencie “swiadczenie”. 
 

id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator wyróŜniający instalację 
systemu u świadczeniodawcy, w której 
został zarejestrowany zestaw świadczeń 

 

id-zest-swiad 1 do 20 cyfr Identyfikator zestawu świadczeń  

nr-wersji 1 liczba (4,0) Nr wersji (modyfikacji) danych zestawu 
świadczeń 

 

2 dane-zestawu  1  Dane obejmujące świadczenia wchodzące 
w skład zestawu świadczeń 

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy 
wykorzystywane do wyznaczenia JGP dla zestawu świadczeń 

nr-wersji-
grupera 

0-1 do 10 znaków Numer wersji grupera określony 
w aktualnej umowie 

Wersja grupera która ma zostać wykorzystana do wyznaczenia  
moŜliwych do rozliczenia JGP. Nie przekazanie atrybutu oznacza 
zadanie wykonania grupowania z wykorzystaniem wersji grupera  
obowiązującej w okresie sprawozdawczym wynikającym z daty 
wypisu. 

charakter 0-1 1 cyfra 
[0] 

Charakter zestawu świadczeń Wartości: 
0 – Charakter nie określony,  
1 – Urazy wielonarządowe 

2.1.3. Element “hospitalizacja” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

3 hospitalizacja  1  Zestaw danych dotyczących hospitalizacji  

tryb 1 1 cyfra Typ hospitalizacji Wartości: 
1 – Hospitalizacja „zwykła” 
2 – Hospitalizacja planowa 
3 – Hospitalizacja jednodniowa 

4 przyjecie  1  Dane dotyczące przyjęcia do szpitala  

tryb 1 1 cyfra Tryb przyjęcia Zgodnie z §3 ust.1a pkt 1 
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Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

data 1 data Data przyjęcia  

4 wypis  1  Dane dotyczące wypisu ze szpitala  

tryb 1 1 cyfra Tryb wypisu Zgodnie z §3 ust.1a pkt 3 

data 1 data Data wypisu  

2.1.4. Element “pacjent” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

3 pacjent  1  Dane pacjenta  

4 pacjent-stat  1  Dane statystyczne o pacjencie  

plec 1 1 cyfra Płeć pacjenta Na podstawie normy ISO 5218 

data-urodz 0-1 data Data urodzenia pacjenta Nie wymagalna w przypadku pacjentów NN 

2.1.5. Element “swiadczenie” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

3 swiadczenie  1-n  Dane charakteryzujące udzielone 
świadczenie 

Dane obejmują świadczenie udzielone w ramach działania 
określonej komórki organizacyjnej 

id-swiad 1 do 12 cyfr Identyfikator świadczenia Atrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach 
elementu “zestaw-swiadczen” 

spec-kom 1 4 cyfry Specjalność komórki organizacyjnej Odpowiada VIII części 
Przekazywane w celu wyeliminowania z procesu analizy 
hospitalizacji przez gruper pobytów w komórkach organizacyjnych 
o specjalnościach wskazanych w arkuszu Wykluczenia w pliku 
parametryzującym  

2.1.6. Element “przyczyna” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 
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Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

4 przyczyna  1  Przyczyna medyczna udzielenia 
świadczenia 

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 3 i 4 

glowna 1 do 5 znaków Przyczyna główna Kod wg klasyfikacji ICD-10 

wsp1 0-1 do 5 znaków Przyczyna współistniejąca nr 1 jw. 

wsp2 0-1 do 5 znaków Przyczyna współistniejąca nr 2 jw. 

wsp3 0-1 do 5 znaków Przyczyna współistniejąca nr 3 jw. 

2.1.7. Element “procedura” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

4 procedura  0-n  Dane dotyczące procedury medycznej 
wykonanej w ramach świadczenia  

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 5 

typ-kodu 0-1 1 znak 
[5] 

Oznaczenie słownika, z którego pochodzą 
kody procedur 

Dopuszczalne wartości: 
5 - słownik procedur ICD-9/CM 

kod 1 do 8 znaków Kod procedury medycznej Kod procedury zgodny z typem słownika określonym w atrybucie 
“typ-kodu”. 

data-wyk 1 data Data wykonania procedury  
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3. Komunikat zwrotny 

3.1. Specyfikacja komunikatu zwrotnego z wyznaczony mi JGP 

3.1.1. Nagłówek komunikatu - element “komunikat” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

0 komunikat  1  Główny element komunikatu   

typ 1 do 5 znaków Typ komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość “JGZ” 

wersja 1 do 5 znaków Nr wersji typu komunikatu W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.1” 

id-odb 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
odbiorcy komunikatu 

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest 
kod zgodny z załącznikiem nr 5. 
Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to 
komunikat potwierdzeń danych), to jest to identyfikator techniczny 
świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z 
płatnikiem. 

id-inst-odb 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
odbiorcy komunikatu 

Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikator ten jest pusty. 
Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to 
komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu 
informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu 
pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
płatnika. 

id-nad 1 do 16 znaków Identyfikator podmiotu (instytucji) 
nadawcy komunikatu 

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb. 

id-inst-nad 1 do 38 znaków Identyfikator systemu informatycznego 
nadawcy komunikatu 

Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb. 

nr-gen 1 liczba (8,0) Numer generacji komunikatu do którego 
jest generowany niniejszy komunikat 
zwrotny 

 

czas-gen 1 data + czas Data i czas wygenerowania komunikatu Informacja pomocnicza. 
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3.1.2. Elementy “zestaw-swiadczen” i „dane-zestawu”  
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

1 zestaw-
swiadczen 

 1-n  Zestaw świadczeń Grupuje świadczenia, dla których zostały wyznaczone JGP 
i przekazywane są w elemencie “swiadczenie”. 

id-inst 0-1 do 38 znaków Identyfikator wyróŜniający instalację 
systemu u świadczeniodawcy, w której 
został zarejestrowany zestaw świadczeń 

 

id-zest-swiad 1 do 20 cyfr Identyfikator zestawu świadczeń  

nr-wersji 1 liczba (4,0) Nr wersji (modyfikacji) danych zestawu 
świadczeń 

 

2 dane-zestawu  0-1 
1z 

 Dane obejmujące świadczenia wchodzące 
w skład zestawu świadczeń 

Element techniczny, obejmujący wszystkie świadczenia dla 
których wyznaczono JGP 
 
Element przekazywany jeŜeli przynajmniej do jedno świadczenia 
w zestawie świadczeń wyznaczono co najmniej jedną JGP 

3.1.3. Elementy “swiadczenie” 
Poziom w 
hierarchii  

Element Atrybut Krot
ność 

Format 
[wart. dom.] 

Opis Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zaleŜności 

3 swiadczenie  1-n 
 

 Dane opisujące wyznaczone jgp dla 
świadczenia 

Dane obejmują wyznaczone JGP dla świadczenia udzielonego w 
ramach działania określonej komórki organizacyjnej 
Element przekazywany wyłącznie dla świadczeń, dla których 
wyznaczono JGP 

id-swiad 1 do 12 cyfr Identyfikator świadczenia Atrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach 
elementu “zestaw-swiadczen” 

4 jgp  1-n  Jednorodna grupa pacjentów Element słuŜy do przekazania informacji o wyznaczonych grupach 
dla bieŜącego świadczenia 

nr-wersji-
grupera 

1 do 10 znaków Numer wersji grupera wg której została 
wyznaczona grupa 

W danym okresie rozliczeniowym obowiązuje jedna wersja 
grupera wg której są wyznaczane grupy. Okres rozliczeniowy na 
podstawie którego, ustalona zostaje wersja grupera wyznaczany 
jest w oparciu o atrybut wypis@data. 

kod-grupy 1 3 znaki Kod jednorodnej grupy pacjentów Kod jednorodnej grupy pacjentów zgodny z załącznikiem 
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prod-jedn 1 16 znaków Kod świadczenia z katalogu płatnika Kod jednorodnej grupy pacjentów jednoznacznie identyfikujący ją 
w katalogu świadczeń płatnika 

taryfa 1 liczba(12,4) Taryfa grupy Wartość grupy 

taryfa-dod 0-1 liczba(12,4) Taryfa dodatkowa  Wartość wynikająca z osobodni 

2 problem  0-1 
1z 

 Informacja o ew. problemach związanych 
z wyznaczeniem grupy 

Element przekazywany tylko wtedy gdy na podstawie 
przekazanych danych statystycznych zestawu świadczeń, nie 
moŜna wyznaczyć grupy 

waga 1 1 znak Waga wskazywanego problemu Wartości: 
B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych 
O - OstrzeŜenie - sygnalizacja potencjalnego problemu 
I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia 
sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego 
błędu 

kod 1 do 10 znaków Kod problemu Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych 
danych (płatnika). 

opis 1 do 250 
znaków 

Opis problemu  

 


