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Weryfikacja komunikatów statystycznych SWX w zakres ie rozlicze ń JGP 
 
1. W słowniku parametrów musi być aktywny parametr (kontrola) zawierający dany problem, w tym 
przypadku Kontrola zgodno ści z gruperem jgp  
2. W słowniku problemów dany problem, w danym okresie sprawozdawczym musi być aktywny (nie 
oznaczony jako „pomijany”) 
3. W słowniku problemów dany problem dla danego rodzaju świadczeń i w danym typie umowy musi 
być aktywny  
 
Dodatkowe warunki, które muszą być spełnione przez pozycję komunikatu statystycznego, aby 
konkretny błąd wystąpił podczas weryfikacji: 

 
 
- 271 BŁĄD SUMOWANIA ŚWIADCZEŃ 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• sprawdzanie czy świadczenia mogą się sumować według skonfigurowanej macierzy 

świadczeń na poziomie SWX 
• sprawdzenie czy macierz sumowania na poziomie świadczeń została zdefiniowana dla 

danego okresu sprawozdawczego 
• na chwilę obecną zaimplementowano w systemie warunek sumowania (nie jest sprawdzana 

moŜliwość samodzielnego występowania w ramach hospitalizacji)  
 
 
Przykład 1: 
W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: 5.52.01.0001460 
(naleŜące do katalogu 1b) oraz  5.53.01.0001430 ( naleŜące do katalogu 1c). 
W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, Ŝe świadczenie 5.53.01.0001430 nie moŜe 
sumować się z katalogiem 1b (z Ŝadnym świadczeniem z tego katalogu) - na liście warunków 
sumowania w ramach świadczeń w słowniku CZS nie znajduje się katalog 1b. 
 
 
Przekazany zestaw 
danych pliku SWX 
 
 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.52.01.0001460"  prod- 
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 
 <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.53.01.0001430"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
… 
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Baza danych 
SIKCH, parametry 
CZS 

Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku: 
… 
<poz_macierzy kod="5.53.01.0001430" status="A"> 
 <warunek kod_katalogu="1a" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1c" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1d" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1e" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1f" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1g" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1h" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1i" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1j" fl_sumow="T"/> 
</poz_macierzy> 
 
Brak zdefiniowanego katalogu 1b na poziomie sumowania świadczeń 

 
 
Przykład 2: 
W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: 5.51.01.0004016 
(naleŜące do katalogu 1a) oraz  5.53.01.0000708 (naleŜące do katalogu 1c). 
W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, Ŝe świadczenie 5.53.01.0000708 moŜe sumować 
się z wybranymi świadczeniami katalogu 1a (nie ma moŜliwości sumowania tego świadczenia ze 
wszystkim świadczeniami katalogu 1a). Na liście świadczeń zdefiniowanych w słowniku CZS nie ma 
świadczenia o kodzie: 5.51.01.0004016 – błąd zostanie wykryty. 
 
 
Przekazany zestaw 
danych pliku SWX 
 
 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016"  prod- 
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 
 <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="  5.53.01.0000708"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
… 

Baza danych 
SIKCH, parametry 
CZS 

Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku: 
… 
<poz_macierzy kod="5.53.01.0000708" status="A"> 
 <warunek kod_katalogu="1a" fl_sumow="N"> 
   <lista_swiadczen swiadczenie="5.51.01.0013001" /> 
   <lista_swiadczen swiadczenie="5.51.01.0013002" /> 
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   <lista_swiadczen swiadczenie="5.51.01.0013003" /> 
   <lista_swiadczen swiadczenie="5.51.01.0013009" /> 
 </warunek> 
 <warunek kod_katalogu="1c" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1d" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1e" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1f" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1g" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1h" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1i" fl_sumow="T"/> 
 <warunek kod_katalogu="1j" fl_sumow="T"/> 
</poz_macierzy> 
… 

 
 
 
- 272 BŁĄD SUMOWANIA W RAMACH KATALOGU 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• sprawdzanie czy świadczenia mogą się sumować według katalogu na poziomie SWX 
• sprawdzenie czy macierz sumowania na poziomie świadczeń została zdefiniowana dla 

danego okresu sprawozdawczego 
• na chwilę obecną zaimplementowano w systemie warunek sumowania (nie jest sprawdzana 

moŜliwość samodzielnego występowania w ramach hospitalizacji)  
  
Przykład 1: 
W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń: 5.51.01.0004016 
(naleŜące do katalogu 1a ) oraz 5.52.01.0001460 (naleŜące do katalogu 1b ). 
W słowniku produktów jednostkowych zdefiniowano, Ŝe w ramach okresu sprawozdawczego: lipiec 
katalog 1a nie moŜe być sumowany z katalogiem 1b - na liście warunków sumowania w ramach 
katalogów w słowniku CZS dla katalogu 1a, w okresie:07 nie znajduje się katalog 1b. 
 
 
Przekazany zestaw 
danych pliku SWX 
 
 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016"  prod- 
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 
 <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.52.01.0001460"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
… 
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Baza danych 
SIKCH, parametry 
CZS 

Słownik produktów jednostkowych –fragment pliku: 
… 
<okres_macierz_katalog mies_od="7" mies_do="12"> 
   <poz_macierzy_katalog kod_katalogu="1a"> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1c" status="A"/> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1d" status="A"/> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1f" status="A"/> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1h" status="A"/> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1i" status="A"/> 
 <lista_katalogow kod_katalogu_sumow="1j" status="A"/> 
    </poz_macierzy_katalog> 
 
Brak zdefiniowanego katalogu 1b na poziomie sumowania katalogów 

 
 
 
- 273 BŁĘDNIE PRZEKAZANA WERSJA GRUPERA JGP W OKRESIE 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• błąd jest wykrywany jedynie w przypadku, gdy nie wykryto błędu -280, 
• błąd powinien być ustawiony jako „informacja” w słowniku problemów weryfikacji 
• wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP 
• po wykryciu błędu gruper sprawdza zgodność danych przekazanych w SWX, a wersja grupera 

jest ustalana na podstawie ostatnio obowiązującej wersji w OW NFZ 
 
Przykład: 
W pliku SWX przekazano wersję grupera 5.2.1 w ramach hospitalizacji zakończonej w okresie 
sprawozdawczym lipiec 2008. W tym okresie obowiązuje inna wersja grupera: 5.3.3. Przekazana w 
SWX wersja grupera jest nieprawidłowa. 
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" nr-wersji-grupera="5.3.3"  prod-
jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-
umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-
zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-
pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-
rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 … 

Błędny  zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
… 
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<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" nr-wersji-grupera="5.2.1"  prod-
jedn="5.51.01.0004016" prod- kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-
umowy="150005120080021" rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-
zycie="N" data-od="2008-07-20" data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-
pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-
rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 …</nfz:pozycja-rozl> 

 
 
 
 
- 274  PRZEKAZANO WIĘCEJ JAK JEDNO ŚWIADCZENIE Z KATALOGU 1A 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• w komunikacie SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie dwóch świadczeń z 

katalogu 1a  
• błąd powinien być ustawiony jako „istotny” w słowniku problemów weryfikacji 

 
 
Przykład: 
W pliku SWX przekazano hospitalizację zawierającą wykonanie świadczeń o kodach: 
5.51.01.0004016 oraz 5.51.01.0004026. Oba świadczenia zostały zdefiniowane w słowniku CZS jako 
świadczenia naleŜące do katalogu 1a (grupy JGP). 
Zgodnie z definicją nie jest moŜliwe przekazanie w ramach jednej hospitalizacji dwóch (lub więcej) 
świadczeń z katalogu 1a. 
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016"  prod- 
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 
 <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.53.01.0000940"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
… 
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Błędny  zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
  <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016"  prod- 
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
  </nfz:dane-poz-rozl> 
</nfz:pozycja-rozl> 
 
 <nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-
poz-rozlicz="42" nr-wersji-pr="42"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="1" prod-jedn="5.51.01.0004026"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" 
data-do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" 
krotn-fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-
pacj="2.00" koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
… 

 
 
- 275 PRZYNAJMNIEJ JEDNA PROCEDURA ICD9 NIE JEST W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• w komunikacie SWX przekazano co najmniej 2 procedury ICD9 sprawozdane w ramach 

epizodu stacjonarnego, przy czym jedna z procedur pochodzić z innego słownika ICD9 niŜ 
obowiązujący 

• wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP 
 
Przykład: 
W komunikacie SWX przekazano wykonanie świadczeń szpitalnych z określonymi kodami procedur 
ICD9. Kod jednej (lub kilku) procedur nie znajduje się w obowiązującej wersji słownika procedur ICD9. 
Wystąpiła niezgodność kodu procedury z obowiązującym słownikiem ICD9. 
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> 
 </hospitalizacja> 
 <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07-  20" data-
do="2008-07-21"> 
     <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> 
     <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> 
     <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> 
 <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679 " data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27"  data-wyk="2008-07-20"/> 
<procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302"  data-wyk="2008-07-20"/> 
… 
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Błędny zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> 
 </hospitalizacja> 
 <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07-  20" data-
do="2008-07-21"> 
     <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> 
     <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> 
     <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> 
 <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525"  data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="14" typ-kodu="5"  kod="00.088"  data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27"  data-wyk="2008-07-20"/> 
<procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302"  data-wyk="2008-07-20"/> 
… 

 
 
W programie KS-SIKCH istnieje funkcjonalność pozwalająca na sprawdzenie procedur w wersji 
słownika w Module 51 Słowniki , menu: ICD/ ICD - 9 – klasyfikacja procedur medycznych . 
JeŜeli przynajmniej jedna procedura przekazana w komunikacie SWX pochodzi z innego niŜ 
obowiązujący słownik (kod - procedura, typ kodu – oznacza wersję słownika) rekord zostanie wykryty 
jako błąd. 
 
 
 
- 276 DO ROZLICZENIA WSKAZANO NIEWŁA ŚCIWĄ GRUPĘ JGP 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• wykrycie błędu powoduje, Ŝe nie jest sprawdzany błąd -277 

 
Przykład:  
- Sprawozdany prawidłowy SWX, przy czym sprawozdane świadczenie z katalogu 1A nie jest 
świadczeniem zgodnym ze świadczeniem wyznaczonym przez aktualną wersję grupera. 
 
- W raporcie SWX przekazano wykonane świadczenie wybrane według kodów rozpoznań ICD10 a 
istnieje moŜliwość wybrania świadczenia według procedur ICD9  
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
Element: pozycja rozliczeniowa 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-
rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.0004016"  prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-
do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-
fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" 
koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
 … 

Błędny zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

 Fragment pliku  
Element: pozycja rozliczeniowa 
 
<nfz:dane-poz-rozl taryfa="57" prod-jedn="5.51.01.00….."" prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-
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do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-
fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" 
koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
 

 
 
 
 
- 277 DO ROZLICZENIA WSKAZANO NIEWŁA ŚCIWĄ TARYFĘ DLA GRUPY JGP 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• sprawozdane świadczenie z katalogu 1a ma przekazaną nieprawidłową wartość taryfy dla 

bieŜącej wersji grupera NFZ:dane-poz-rozl@taryfa 
• błąd jest wyrywany w przypadku, gdy procedura detekcyjna nie wykryła błędu -276 
• kontrola taryfy opiera się na zdefiniowanym dla świadczenia trybie hospitalizacji (definicja 

trybu hospitalizacji przekazywana jest w słowniku CZS) 
 
Przykład: 
W raporcie SWX przekazano wykonanie świadczenia o kodzie 5.51.01.0004016 z wartością taryfy 
równą 57. W pliku parametryzującym dla tego świadczenia określono taryfę równą 1. Wystąpiła 
niezgodność taryfy.  
 
 
Przekazany zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
Element: pozycja rozliczeniowa 
… 
<nfz:pozycja-rozl id-inst="011-01-993392-00-000263-20080718140023" id-poz-
rozlicz="36" nr-wersji-pr="37"> 
       <nfz:dane-poz-rozl taryfa="57"  prod-jedn="5.51.01.0004016" prod-
kontr="03.4100.030.02" wyroznik="2" nr-umowy="150005120080021" 
rok="2008" miesiac="07" swiadcz-ratuj-zycie="N" data-od="2008-07-20" data-
do="2008-07-22" cena="1.0000" waga-pkt="1.0000" krotnosc="1.5400" krotn-
fakt="1.0000" id-upraw="1" lb-jedn-rozlicz="87.7800" doplata-pacj="2.00" 
koszt="2.00" specj-rozlicz="UJ1"> 
            <nfz:umiej-wyk typ-kodu="1" kod="00">  
            </nfz:umiej-wyk> 
       </nfz:dane-poz-rozl> 
 </nfz:pozycja-rozl> 
 … 

Baza danych 
SIKCH, parametry 
CZS 

Słownik produktów jednostkowych: 
Dla świadczenia o kodzie 5.51.01.0004016 zdefiniowano taryfę równą 1.  
Wartość taryfy jest określana w pliku parametryzującym (tzw.wsad grupera) 
importowanym do systemu w postaci pliku *.xls. 

 
 
 
- 279 PRZEKAZANO BŁ ĘDNE DATY HOSPITALIZACJI 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• sprawozdana w komunikacie SWX data przyjęcia jest większa od daty wypisu (w przypadku, 

gdy data przyjęcia jest mniejsza bądź równa dacie wypisu system nie wykryje błędu). 
 
Przykład: 
Pacjent przebywał na oddziale w dniach 20-21.07.2008 (data przyjęcia = 20.07.2008, data 
wypisu=21.07.2008). W raporcie SWX przekazano informację o dacie przyjęcia w dniu: 23.07.2008 
   
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20 "/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
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 </hospitalizacja> 
 … 

Błędny zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-23" /> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
… 

 
 
 
- 280 NIE MOśNA WYZNACZYĆ JGP. BRAK DEFINICJI GRUPERA OBOWI ĄZUJĄCEJ W 
OKRESIE SPRAWOZD AWCZYM 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp 
• w bazie brak informacji na temat obowiązującego grupera w danym okresie 
• wykrycie błędu nie przerywa procedury weryfikacji w zakresie JGP 
• jeŜeli wykryty zostanie błąd -280, nie jest wykrywany błąd -273  

 
Przykład: 
 
Przekazany zestaw 
danych pliku SWX 
 
 

Prawidłowy zestaw danych pod względem formalnym, technicznym i 
merytorycznym pozwalający wyznaczyć potencjale grupy JGP  
 
Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
 … 

Baza danych 
SIKCH 

Brak informacji o obowiązującej wersji grupera JGP w danym okresie - 07   

 
 
- 281 PRZYNAJMNIEJ JEDNA PROCEDURA WYKONANA POZA OK RESEM HOSPITALIZACJI 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp  
• data wykonania procedury (data-wyk) jest poza zakresem dat przyjęcia i wypisu 
• system wykryje błąd w przypadku, gdy wykazana w komunikacie SWX data wykonania 

przynajmniej jednej procedury jest zawarta poza datą hospitalizacji czyli datą przyjęcia, a 
wypisu 

Przykład: 
Pacjent przebywał na oddziale w dniach 20-21.07.2008 (data przyjęcia = 20.07.2008, data 
wypisu=21.07.2008). W komunikacie SWX przekazano wykonanie świadczeń szpitalnych dla tego 
pacjenta, gdzie jedna z procedur medycznych ICD9 została wykonana w dniu 25.07.2008 (poza 
okresem hospitalizacji) 
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20" /> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
 <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07-  20" data-
do="2008-07-21"> 
     <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> 
     <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> 
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     <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> 
 <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21" /> 
 <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679" data-wyk="2008-07-21" /> 
 <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-20" /> 
<procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20" /> 
… 

Błędny zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
… 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20" /> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21" /> 
 </hospitalizacja> 
 <swiadczenie id-swiad="15" kod-swiad="0.1" data-od="2008-07-  20" data-
do="2008-07-21"> 
     <kom-org id-kom-org="565" nfz:id-tech-kom-org="9278"/> 
     <personel-real typ-pers="11" npwz="1868263"/> 
     <przyczyna glowna="I26.9" wsp1="A02.0"/> 
 <procedura id-proc="13" typ-kodu="5" kod="35.525" data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="14" typ-kodu="5" kod="00.679" data-wyk="2008-07-21"/> 
 <procedura id-proc="15" typ-kodu="5" kod="01.27" data-wyk="2008-07-25 "/> 
<procedura id-proc="16" typ-kodu="5" kod="01.1302" data-wyk="2008-07-20"/> 
… 

 
 
- 282 BRAK DANYCH O DATCIE LUB TRYBIE WYPISU DLA ŚWIADCZENIA JGP 

• w słowniku parametrów aktywny jest parametr: Kontrola zgodno ści z gruperem jgp  
• w hospitalizacji nie przekazano elementu wypis, a przekazano świadczenie z katalogu 1a 

 
Przykład: 
Wykonano świadczenia hospitalizacji pacjentowi Jan Kowalski. Świadczenia te zostały przekazane do 
rozliczenia, natomiast pacjent nadal przebywa na oddziale szpitalnym (nie otrzymał wypisu ze 
szpitala).  
 
 
Prawidłowy zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
nie wykrywa bł ędu)  

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="2008-07-21"/> 
</hospitalizacja> 
 

Błędny zestaw 
danych pliku SWX 
 
(proces weryfikacji 
wykrywa bł ąd) 

Fragment pliku 
Element: hospitalizacja 
 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb="1" data="" /> 
</hospitalizacja> 
 
Lub: 
 
<hospitalizacja> 
        <ksiega rok="2008" nr="1" poz="102"/> 
        <przyjecie tryb="1" data="2008-07-20"/> 
        <wypis tryb=""  data="2008-07-21"/> 
</hospitalizacja> 

 


