Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej:
• w POZ z rozpoznaniem nowotworu
• w AOS z rozpoznaniem nowotworu
AP – DILO
Portal SZOI

Katowice, styczeń 2018

Spis treści
1.

Rejestracja rozpoczęcia etapu dla karty wydanej w POZ/AOS z rozpoznaniem nowotworu .......................... 3
1.1.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Diagnostyka pogłębiona........................................................................ 4

1.2.

Rejestracja zakończenia etapu Diagnostyka pogłębiona ....................................................................... 6

1.3.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy ............................................................ 8

1.4.

Rejestracja zakończenia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy .......................................................... 10

1.5.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Ustalenie planu leczenia (dawniej: Konsylium) .................................. 13

1.6.

Rejestracja zakończenia etapu Ustalenie planu leczenia (dawniej: Konsylium) .................................. 15

1.7.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Leczenie .............................................................................................. 20

1.8.

Rejestracja zakończenia etapu Leczenie .............................................................................................. 21

1.9.

Zamknięcie karty Diagnostyki i leczenia onkologicznego .................................................................... 23

Strona 2 z 24

1.

Rejestracja rozpoczęcia etapu dla karty wydanej w POZ/AOS z
rozpoznaniem nowotworu

Z uwagi na fakt, iż zarówno ścieżka obsługi karty, jak i zakres gromadzonych danych dla kart wydanych w POZ
i AOS z rozpoznaniami nowotworów jest taki sam, w niniejszej dokumentacji przedstawiono obsługę przy użyciu
przykładu karty wydanej w POZ z rozpoznaniem nowotworu. Obsługa karty wydanej w AOS z rozpoznaniem
nowotworu jest analogiczna.
Rozpoczęcie etapu powinno być zarejestrowane niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta z kartą DiLO. Pozwoli to
uniknąć sytuacji, w której inny świadczeniodawca na podstawie tej samej karty mógłby wykonywać takie samo
leczenie.
Należy pamiętać, iż w systemie nie mogą być jednocześnie zarejestrowane dwa aktywne etapy do tej samej karty
(otwarte / rozpoczęte i niezakończone).
Opis całego procesu przedstawia poniższy schemat.

Rysunek 1-1 Warianty wydania karty i obsługi w AOS z rozpoznaniem nowotworu

Rejestrację Rozpoczęcia etapu wykonuje się z poziomu przeglądania Listy kart DiLO.
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Rysunek 1-2 Przykładowa Lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

1.1.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Diagnostyka pogłębiona

Aby zarejestrować etap leczenia dla karty posiadającej status bieżącego etapu Wydanie karty, należy skorzystać
z opcji

(opcja znajduje się w prawym górnym rogu aplikacji).

Rysunek 1-3 Przykładowo okno rejestracji etapu DiLO – Dane karty

W oknie Danych karty należy wprowadzić numer identyfikacyjny karty DiLO oraz kod potwierdzający potrzebę
dostępu, którym jest numer PESEL pacjenta, w przypadku gdy został on podany podczas wydawania karty.
W przeciwnym wypadku należy podać datę urodzenia pacjenta w formacie RRRR-MM-DD.
Aby przejść do kolejnych kroków należy użyć opcji Dalej.

Rysunek 1-4 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – Bieżący etap

W kolejnym oknie prezentowany jest aktualnie rozpoczynany etap, który należy zatwierdzić opcją Dalej.
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Rysunek 1-5 Przykładowe okno rejestracja etapu DiLO – Filtracja umów i miejsc udzielania świadczenia względem umów

W trzecim kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO. W słowniku umów wprowadzono dodatkowy filtr umów i miejsc udzielania
świadczeń względem roku umowy: Umowa na rok:. Filtr wykorzystywany w przypadku świadczeniodawców,
którzy nie posiadają w roku bieżącym umowy uprawniającej ich do rozpoczęcia danego etapu SSO oraz w
przypadku, gdy:
•
•

Świadczeniodawca rozpoczął etap w roku poprzednim natomiast tego faktu nie zarejestrował
w systemie i próbuje to zrobić w roku bieżącym,
Świadczeniodawca anulował etap SSO rozpoczęty w ramach umowy roku poprzedniego i próbuje
go ponownie wprowadzić w roku bieżącym.

Filtr domyślnie jest ustawiony na rok bieżący. W przypadku wyboru roku poprzedniego użytkownikowi zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
„UWAGA: Wybrany rok nie jest rokiem bieżącym. Wyboru umowy z roku poprzedniego należy używać wyłącznie w sytuacji,
gdy etap został rozpoczęty w roku poprzednim.”

W przypadku ustawienia filtru roku na rok bieżący, system wyświetli obowiązujące w dacie bieżącej umowy
i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia
danego etapu SSO. W przypadku wybrania w filtrze, roku poprzedniego system wyświetli obowiązujące w dniu
31 grudnia roku poprzedniego umowy i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy
świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia danego etapu SSO.

Rysunek 1-6 Przykładowe okno potwierdzające rejestrację etapu DiLO

Po pomyślnym zarejestrowaniu etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.
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Rysunek 1-7 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został wprowadzony etap Diagnostyka
pogłębiona otrzyma status Diagnostyka pogłębiona – rozpoczęty.
W kolumnie operacje udostępnione zostaną opcje możliwe do wykonania dla aktywnego etapu:
• Podgląd karty – umożliwia podgląd karty DiLO
• Wydruk karty – umożliwia wykonanie wydruku karty DiLO
• Anulowanie etapu – umożliwia zamknięcie etapu przez operatora. Funkcja jest wykorzystywana np.: w
przypadku pomyłki operatora w czasie rejestracji
• Zamknięcie karty – umożliwia zamknięcie karty na obecnym etapie leczenia
• Zakończ etap – umożliwia wprowadzenie informacji o zrealizowanym leczeniu

1.2.

Rejestracja zakończenia etapu Diagnostyka pogłębiona

Zamknięcie etapu realizowane jest po wykonaniu świadczeń dla pacjenta i wskazaniu dalszej ścieżki
postępowania. Dzięki takiemu działaniu świadczeniodawca, który będzie chciał rozpocząć kolejny etap
postępowania, będzie mógł wykonać rejestracje etapu w systemie).
Po wykonaniu wszystkich czynności obejmujących diagnostykę pogłębioną, należy zamknąć etap korzystając
z opcji Zakończ etap.
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Rysunek 1-8 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – Diagnostyka pogłębiona

Wszystkie pola oznaczone * (gwiazdką) są polami wymaganymi.
DA.1. Informacja o pierwszej poradzie specjalistycznej
W tej części należy uzupełnić datę wpisu na listę oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli
posiadacz karty DiLO był wpisany na listę oczekujących. Pole zawierające datę pierwszej porady specjalistycznej
związanej z diagnostyką pogłębioną należy uzupełnić obowiązkowo.
DB. Wyniki diagnostyki pogłębionej
Ta część okna wymaga wprowadzenia kodu i nazwy jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10.
Należy również uzupełnić datę porady kończącej etap diagnostyki pogłębionej.
DC. Dalsze postępowanie
W przypadku potwierdzenia nowotworu z zakresu wskazanych kodów należy skierować posiadacza karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego do wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego nazywanego dalej
Ustaleniem planu leczenia. W przeciwnym wypadku, należy zamknąć kartę DiLO.
W polu D6 operator wybiera spośród następujących opcji:
• Ustalenie planu leczenia
• Zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
DD. Zakończenie etapu diagnostyki pogłębionej
Ta sekcja wymaga uzupełniania danych lekarza, który zakończył etap diagnostyki pogłębionej: numer prawa
wykonywania zawodu, imię oraz nazwisko.
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Przechodząc do kolejnego okna operator wskazuje miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której
będzie rozliczany utworzony etap.

Rysunek 1-9 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – wybór umowy do rozliczenia

Pomyślne zakończenie etapu zostanie wyświetlone w kolejnym oknie:

Rysunek 1-10 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO

Po zakończeniu etapu należy skorzystać z opcji Wydruk karty (w przypadku, gdy karta zwracana jest do pacjenta)
lub Powrót do listy kart. Wydruk karty można również wykonać z poziomu Listy kart diagnostyki i leczenia
onkologicznego.

Rysunek 1-11 Przykładowa lista kart diagnostyki leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został zamknięty etap Diagnostyka
pogłębiona otrzyma status Diagnostyka pogłębiona – zakończony, zaś w kolumnie następny etap widnieje nazwa
etapu, który może zostać zarejestrowany jako kolejny.

1.3.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy

Po użyciu opcji Rozpoczęcie etapu należy wpisać ponownie numer karty DiLO oraz numer PESEL pacjenta, jeśli
został podany przy rejestracji karty, w przeciwnym wypadku – datę urodzenia pacjenta (w formacie RRRR-MMDD).
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Rysunek 1-12 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – dane karty

W kolejnym oknie system automatycznie zaznacza do rozpoczęcia etap, wskazany podczas operacji zakończenia
poprzedniego etapu (w przykładzie został podany etap: Zabieg operacyjny).

Rysunek 1-13 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – bieżący etap

W kolejnym oknie prezentowany jest aktualnie rozpoczynany etap, który należy zatwierdzić opcją Dalej.

Rysunek 1-14 Przykładowe okno rejestracja etapu DiLO – Filtracja umów i miejsc udzielania świadczenia względem umów

W trzecim kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO. W słowniku umów wprowadzono dodatkowy filtr umów i miejsc udzielania
świadczeń względem roku umowy: Umowa na rok:. Filtr wykorzystywany w przypadku świadczeniodawców,
którzy nie posiadają w roku bieżącym umowy uprawniającej ich do rozpoczęcia danego etapu SSO oraz w
przypadku, gdy:
•
•

Świadczeniodawca rozpoczął etap w roku poprzednim natomiast tego faktu nie zarejestrował
w systemie i próbuje to zrobić w roku bieżącym,
Świadczeniodawca anulował etap SSO rozpoczęty w ramach umowy roku poprzedniego i próbuje
go ponownie wprowadzić w roku bieżącym.

Filtr domyślnie jest ustawiony na rok bieżący. W przypadku wyboru roku poprzedniego użytkownikowi zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
„UWAGA: Wybrany rok nie jest rokiem bieżącym. Wyboru umowy z roku poprzedniego należy używać wyłącznie w sytuacji,
gdy etap został rozpoczęty w roku poprzednim.”
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W przypadku ustawienia filtru roku na rok bieżący, system wyświetli obowiązujące w dacie bieżącej umowy
i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia
danego etapu SSO. W przypadku wybrania w filtrze, roku poprzedniego system wyświetli obowiązujące w dniu
31 grudnia roku poprzedniego umowy i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy
świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia danego etapu SSO.

Rysunek 1-15 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO

Po pomyślnej rejestracji etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.

Rysunek 1-16 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został wprowadzony etap Zabieg operacyjny
otrzyma status Zabieg operacyjny – rozpoczęty.
W kolumnie operacje udostępnione zostaną opcje możliwe do wykonania dla aktywnego etapu:
• Podgląd karty – umożliwia podgląd karty DiLO
• Wydruk karty – umożliwia wykonanie wydruku karty DiLO
• Anulowanie etapu – umożliwia zamknięcie etapu przez operatora. Funkcja jest wykorzystywana np.:
w przypadku pomyłki operatora w czasie rejestracji
• Zamknięcie karty – umożliwia zamknięcie karty na obecnym etapie leczenia
• Zakończ etap – umożliwia wprowadzenie informacji o zrealizowanym leczeniu

1.4.

Rejestracja zakończenia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy

Po wykonaniu wszystkich czynności obejmujących zabieg diagnostyczno-leczniczy, należy taki etap zamknąć
korzystając z opcji Zakończ etap.
Ponieważ istnieje możliwość skierowania posiadacza karty DiLO na diagnostykę wstępną przed wykonaniem
zabiegu diagnostyczno-leczniczego, o ile pacjent został skierowany na wykonanie zabiegu w ramach wydania
karty DiLO, w pierwszym kroku zakończenia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy należy wskazać jaka czynność
będzie podejmowana:
• Zabieg diagnostyczno-leczniczy
• Diagnostyka wstępna
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Rysunek 1-17 Przykładowe okno zakończenia etapu karty – Zabieg diagnostyczno-leczniczy

W zależności od dokonanego wyboru, kolejny krok będzie prezentował inny zakres danych.
W przypadku skierowania na diagnostykę wstępną należy uzupełnić następujące informacje dotyczące tej decyzji:
• Data decyzji
• Skierowanie na diagnostykę wstępną w poradni specjalistycznej w zakresie: (tu wybrać ze słownika
zakres)
W dalszym kroku należy uzupełnić dane lekarza, który podjął decyzję o wykonaniu diagnostyki wstępnej przed
wykonaniem zabiegu diagnostyczno-leczniczego (NPWZ, imię, nazwisko).
Następnie operator przechodzi do okna, gdzie wskazuje numer umowy.

Rysunek 1-18 Przykładowe okno zakończenia etapu Zabieg diagnostyczno-leczniczy

W przypadku wskazania jako kolejnej czynności zabiegu lub jeśli mamy do czynienia z sytuacją, iż diagnostyka
wstępna była wykonana po wydaniu karty – kolejny krok wygląda następująco.
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Rysunek 1-19 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – Zabieg diagnostyczno-leczniczy

Wszystkie pola oznaczone * (gwiazdką) są polami wymaganymi.
EA. Wynik zabiegu diagnostyczno-leczniczego
W tej części należy uzupełnić datę wpisu na listę oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli
posiadacz karty DiLO był wpisany na listę oczekujących. Pole zawierające datę zabiegu diagnostyczno-leczniczego
należy uzupełnić obowiązkowo.
EB. Rozpoznanie
Ta część okna wymaga wprowadzenia kodu i nazwy jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10.
EC. Dalsze postępowanie
W przypadku potwierdzenia nowotworu z zakresu wskazanych kodów, należy skierować posiadacza karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego do wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego nazywanego dalej
Ustaleniem planu leczenia. W przeciwnym wypadku, należy zamknąć kartę DiLO.
W polu E6 operator wybiera spośród następujących opcji:
• Ustalenie planu leczenia
• Zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
ED. Potwierdzenie wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego
Ta sekcja wymaga uzupełniania danych lekarza realizującego zabieg: numer prawa wykonywania zawodu, imię
oraz nazwisko.

Przechodząc do kolejnego okna operator wskazuje miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której
będzie rozliczany utworzony etap.
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Rysunek 1-20 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – wybór umowy do rozliczenia

W kolejnym kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO.

Rysunek 1-21 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO

Po zakończeniu etapu należy skorzystać z opcji Wydruk karty (w przypadku, gdy karta zwracana jest do pacjenta)
lub Powrót do listy kart. Wydruk karty można również wykonać z poziomu Listy kart diagnostyki i leczenia
onkologicznego.

Rysunek 1-22 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został zamknięty etap Zabieg diagnostycznoleczniczy otrzyma status Zabieg diagnostyczno-leczniczy – zakończony, zaś w kolumnie następny etap widnieje
nazwa etapu, który może zostać wprowadzony za pomocą opcji Rozpoczęcie etapu.

1.5.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Ustalenie planu leczenia (dawniej:
Konsylium)

Rejestrację kolejnego etapu wykonuje się za pomocą opcji Rozpoczęcie etapu.
Po jej użyciu należy wpisać ponownie numer karty DiLO oraz numer PESEL pacjenta, jeśli został podany przy
rejestracji karty, w przeciwnym wypadku – datę urodzenia pacjenta (w formacie RRRR-MM-DD).
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Rysunek 1-23 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – dane karty

W kolejnym oknie system automatycznie zaznacza do rozpoczęcia etap, wskazany podczas operacji zakończenia
poprzedniego etapu (w przykładzie został podany etap: Ustalenie planu leczenia).

Rysunek 1-24 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – bieżący etap

W kolejnym oknie prezentowany jest aktualnie rozpoczynany etap, który należy zatwierdzić opcją Dalej.

Rysunek 1-25 Przykładowe okno rejestracja etapu DiLO – Filtracja umów i miejsc udzielania świadczenia względem umów

W trzecim kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO. W słowniku umów wprowadzono dodatkowy filtr umów i miejsc udzielania
świadczeń względem roku umowy: Umowa na rok:. Filtr wykorzystywany w przypadku świadczeniodawców,
którzy nie posiadają w roku bieżącym umowy uprawniającej ich do rozpoczęcia danego etapu SSO oraz
w przypadku, gdy:
•
•

Świadczeniodawca rozpoczął etap w roku poprzednim natomiast tego faktu nie zarejestrował
w systemie i próbuje to zrobić w roku bieżącym,
Świadczeniodawca anulował etap SSO rozpoczęty w ramach umowy roku poprzedniego i próbuje
go ponownie wprowadzić w roku bieżącym.

Filtr domyślnie jest ustawiony na rok bieżący. W przypadku wyboru roku poprzedniego użytkownikowi zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
„UWAGA: Wybrany rok nie jest rokiem bieżącym. Wyboru umowy z roku poprzedniego należy używać wyłącznie w sytuacji,
gdy etap został rozpoczęty w roku poprzednim.”
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W przypadku ustawienia filtru roku na rok bieżący, system wyświetli obowiązujące w dacie bieżącej umowy
i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia
danego etapu SSO. W przypadku wybrania w filtrze, roku poprzedniego system wyświetli obowiązujące w dniu
31 grudnia roku poprzedniego umowy i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy
świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia danego etapu SSO.

Rysunek 1-26 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO

Po rejestracji etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.

Rysunek 1-27 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został wprowadzony etap Ustalenie planu
leczenia otrzyma status Konsylium/ Ustalenie planu leczenia – rozpoczęty.
W kolumnie operacje udostępnione zostaną opcje możliwe do wykonania dla aktywnego etapu:
• Podgląd karty – umożliwia podgląd karty DiLO
• Wydruk karty – umożliwia wykonanie wydruku karty DiLO
• Anulowanie etapu – umożliwia zamknięcie etapu przez operatora. Funkcja jest wykorzystywana np.:
w przypadku pomyłki operatora w czasie rejestracji
• Zamknięcie karty – umożliwia zamknięcie karty na obecnym etapie leczenia
• Zakończ etap – umożliwia wprowadzenie informacji o zrealizowanym leczeniu

1.6.

Rejestracja zakończenia etapu Ustalenie planu leczenia (dawniej:
Konsylium)

Po wykonaniu wszystkich czynności obejmujących konsylium, należy taki etap zamknąć korzystając z opcji
Zakończ etap.
W pierwszym kroku należy określić dalsze postępowanie:
• Posiadacz karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wymaga leczenia onkologicznego
• Posiadacz karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie wymaga leczenia onkologicznego
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W przypadku wybory pierwszej opcji (pacjent wymaga leczenia onkologicznego) kolejne okno będzie wyświetlało
pełny zakres danych. Z kolei w momencie wskazania, iż pacjent nie wymaga leczenia, kolejne okno aplikacji będzie
zawierało mniejszy zakres danych.

Rysunek 1-28 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – Ustalenie planu leczenia

Po wskazaniu dalszego postępowania, operator zostanie przekierowany do kolejnego okna zakończenia etapu:
Ustalenie planu leczenia.
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Rysunek 1-29 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – Ustalenie planu leczenia

Wszystkie pola oznaczone * (gwiazdką) są polami wymaganymi.
FA. Ustalenie planu leczenia
W tej części należy uzupełnić datę wpisu na listę oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli
posiadacz karty DiLO był wpisany na listę oczekujących. Pole zawierające datę ustalenia planu leczenia
(posiedzenia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego) należy uzupełnić obowiązkowo.
Następnie należy wprowadzić kod i nazwę jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10.
W polu F6 operator wpisuje ocenę jakości diagnostyki onkologicznej i określa ją albo jako pełną, albo jako
niekompletną.
FB. Dane lekarzy uczestniczących w ustaleniu planu leczenia
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W tej części należy określić czy mamy do czynienia z przypadkiem leczenia dorosłych, z przypadkiem leczenia
dzieci, czy też z przypadkiem leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci lub
dorosłych.
W przypadku leczenia dorosłych, wymagane jest wprowadzenie danych następujących lekarzy:
• Lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej (imię, nazwisko, NPWZ)
• Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w
przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej (imię, nazwisko, NPWZ)
• Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej
odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (imię, nazwisko, NPWZ)
W przypadku leczenia dzieci, wymagane jest wprowadzenie danych następujących lekarzy:
• Lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (imię, nazwisko, NPWZ)
• Lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w
przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej (imię, nazwisko, NPWZ)
• Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej lub
chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii-otolaryngologii dziecięcej lub
otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii (imię,
nazwisko, NPWZ)
W przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych, wymagane jest
wprowadzenie danych następujących lekarzy:
• Lekarz specjalista w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej (imię, nazwisko, NPWZ)
W przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci, wymagane jest
wprowadzenie danych lekarza:
• Lekarz ustalający plan leczenia (imię, nazwisko, NPWZ)
Uzupełnienie części Dane lekarzy uczestniczących w ustaleniu planu leczenia należy rozpocząć od ręcznego
wpisania numeru prawa wykonywania zawodu lekarskiego, a następnie skorzystać z opcji lupy

Poniżej przedstawiono możliwości zachowania systemu:
• W przypadku wpisania prawidłowego numeru NPWZ, imię i nazwisko lekarza zostaną uzupełnione
automatycznie.
• Jeżeli wprowadzony NPWZ nie będzie zgodny z algorytmem budowy, operator zostanie powiadomiony
o tym fakcie stosownym komunikatem.
• W przypadku nieodnalezienia w bazie danego numeru prawa wykonywania zawodu lekarskiego,
operatorowi zostanie wyświetlony komunikat informujący, iż w systemie informatycznym OW NFZ nie
znaleziono osoby o danym numerze NPWZ.
• W przypadku odnalezienia wielu wpisów dla danego numeru prawa wykonywania zawodu lekarskiego,
operator otrzyma informację, iż w systemie informatycznym OW NFZ dane osoby o danym numerze
NPWZ są niejednoznaczne i należy je uzupełnić samodzielnie.

FC. Koordynator leczenia onkologicznego
W tym kroku należy uzupełnić dane koordynatora leczenia onkologicznego danego pacjenta: nazwisko, imię
numer telefonu (służbowy) oraz adres poczty elektronicznej (służbowy).
FD. Plan leczenia onkologicznego
W kolejnej sekcji należy uzupełnić plan leczenia onkologicznego.
FE. Dalsze postępowanie
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Kolejny krok wyświetla wybrany w poprzednim kroku sposób dalszego postępowania (bez możliwości edycji):
• Posiadacz karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wymaga leczenia onkologicznego
• Posiadacz karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie wymaga leczenia onkologicznego
Przechodząc do kolejnego okna operator wskazuje miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której
będzie rozliczany utworzony etap.

Rysunek 1-30 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – wybór umowy do rozliczenia

W kolejnym kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO.

Rysunek 1-31 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO

Po pomyślnym zakończeniu etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.

Rysunek 1-32 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został zamknięty etap Ustalenie planu
leczenia otrzyma status Konsylium/ Ustalenie planu leczenia – zakończona, zaś w kolumnie następny etap
widnieje informacja kolejnego etapu, który został wskazany przez operatora podczas zamykania Ustalenia planu
leczenia.
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1.7.

Rejestracja rozpoczęcia etapu Leczenie

Po użyciu opcji Rozpoczęcie etapu należy wpisać ponownie numer karty DiLO oraz numer PESEL pacjenta, jeśli
został podany przy rejestracji karty, w przeciwnym wypadku – datę urodzenia pacjenta (w formacie RRRR-MMDD).

Rysunek 1-33 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – dane karty

W kolejnym oknie system automatycznie zaznacza do rozpoczęcia etap, wskazany podczas operacji zakończenia
poprzedniego etapu (w przykładzie został podany etap: Leczenie).

Rysunek 1-34 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO – bieżący etap

W kolejnym oknie prezentowany jest aktualnie rozpoczynany etap, który należy zatwierdzić opcją Dalej.

Rysunek 1-35 Przykładowe okno rejestracja etapu DiLO – Filtracja umów i miejsc udzielania świadczenia względem umów

W trzecim kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO. W słowniku umów wprowadzono dodatkowy filtr umów i miejsc udzielania
świadczeń względem roku umowy: Umowa na rok:. Filtr wykorzystywany w przypadku świadczeniodawców,
którzy nie posiadają w roku bieżącym umowy uprawniającej ich do rozpoczęcia danego etapu SSO oraz
w przypadku, gdy:
•
•

Świadczeniodawca rozpoczął etap w roku poprzednim natomiast tego faktu nie zarejestrował
w systemie i próbuje to zrobić w roku bieżącym,
Świadczeniodawca anulował etap SSO rozpoczęty w ramach umowy roku poprzedniego i próbuje
go ponownie wprowadzić w roku bieżącym.
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Filtr domyślnie jest ustawiony na rok bieżący. W przypadku wyboru roku poprzedniego użytkownikowi zostanie
wyświetlone ostrzeżenie:
„UWAGA: Wybrany rok nie jest rokiem bieżącym. Wyboru umowy z roku poprzedniego należy używać wyłącznie w sytuacji,
gdy etap został rozpoczęty w roku poprzednim.”

W przypadku ustawienia filtru roku na rok bieżący, system wyświetli obowiązujące w dacie bieżącej umowy
i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia
danego etapu SSO. W przypadku wyboru w filtrze, roku poprzedniego system wyświetli obowiązujące w dniu 31
grudnia roku poprzedniego umowy i miejsca udzielania świadczeń, w których zakontraktowano zakresy
świadczeń upoważaniające do rozpoczęcia danego etapu SSO.

Rysunek 1-36 Przykładowe okno rejestracji etapu DiLO

Po pomyślnej rejestracji etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.

Rysunek 1-37 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został wprowadzony etap Leczenie otrzyma
status Leczenie – rozpoczęty.
W kolumnie operacje udostępnione zostaną opcje możliwe do wykonania dla aktywnego etapu:
• Podgląd karty – umożliwia podgląd karty DiLO
• Wydruk karty – umożliwia wykonanie wydruku karty DiLO
• Anulowanie etapu – umożliwia zamknięcie etapu przez operatora. Funkcja jest wykorzystywana np.:
w przypadku pomyłki operatora w czasie rejestracji
• Zamknięcie karty – umożliwia zamknięcie karty na obecnym etapie leczenia
• Zakończ etap – umożliwia wprowadzenie informacji o zrealizowanym leczeniu

1.8.

Rejestracja zakończenia etapu Leczenie

Po wykonaniu wszystkich czynności obejmujących leczenie, należy taki etap zamknąć korzystając z opcji Zakończ
etap.
Nowość! W systemie AP-DILO wprowadzono możliwość wielokrotnego rozpoczynania i kończenia etapu
LECZENIE przez różnych świadczeniodawców. Dotyczy to kart wydanych po 25.09.2015.
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W efekcie zaistniała opcja wielokrotnego zarejestrowania etapu LECZENIE tak, że będzie on mógł następować
zarówno po etapie KONSYLIUM, jak i po etapie LECZENIE. Aby wskazać, że zamykany etap LECZENIE nie jest
faktycznym zakończeniem leczenie pacjenta, należy skorzystać z opcji Kontynuacja leczenia u innego
świadczeniodawcy.

Rysunek 1-38 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – Leczenie

HA. Podsumowanie leczenia
W części dotyczącej podsumowania leczenia onkologicznego należy wprowadzić datę zakończenia leczenia
onkologicznego będącą jednoczenie datą zamknięcia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. W polu H3
obowiązkowo należy uzupełnić zalecenia dla pacjenta. W kolejnym polu wpisywania jest informacja
o zakończeniu leczenia onkologicznego na wniosek pacjenta.
Dalsze postępowanie
W kolejnej części istnieje możliwość wyboru jednej z następujących opcji:
• Kontynuacja leczenia u innego świadczeniodawcy (etap leczenia można powtarzać)
• Zamknięcie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
UWAGA! W przypadku, gdy nastąpi próba kontynuacji leczenia (rejestracji kolejnego etapu leczenia) u tego
samego świadczeniodawcy, system wyświetli następujący komunikat błędu: Świadczeniodawca o numerze …
uczestniczył już we wcześniejszym etapie leczenia
Zakończenie etapu leczenia
W sekcji dotyczącej zakończenia etapu leczenia należy uzupełnić dane lekarza prowadzącego: numer prawa
wykonywania zawodu, imię i nazwisko.
W drugim kroku należy wybrać ze słownika miejsce udzielania świadczeń oraz umowę, w ramach której nastąpi
rozliczanie etapu karty DiLO.
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Rysunek 1-39 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO – wybór umowy do rozliczenia

Pomyślne zakończenie etapu zostanie potwierdzone w kolejnym oknie:

Rysunek 1-40 Przykładowe okno zakończenia etapu karty DiLO

Po pomyślnym zakończeniu etapu należy skorzystać z opcji Powrót do listy kart.

Rysunek 1-41 Przykładowa lista kart diagnostyki i leczenia onkologicznego

Na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego karta, dla której został zamknięty etap Leczenie otrzyma
status Leczenie – zakończona, zaś w kolumnie następny etap widnieje informacja na temat zamknięcia karty,
które można wykonać za pomocą opcji Zamknięcie karty.

1.9.

Zamknięcie karty Diagnostyki i leczenia onkologicznego

Po użyciu opcji Zamknięcie karty operator przechodzi do okna Zamknięcia karty Diagnostyki i leczenia
onkologicznego.
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Rysunek 1-42 Przykładowe okno zamknięcia karty DiLO

W oknie zamknięcia karty DiLO prezentowane są podstawowe informacje na temat karty (numer karty, data
wydania, status karty, obecny etap, stan etapu). W oknie należy zaznaczyć checkbox Potwierdź zamknięcie karty
oraz podać powód tej czynności. Istnieje również możliwość anulowania ostatniego niezamkniętego etapu.
W sekcji HB Informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej należy uzupełnić następujące dane: nazwisko,
imię, nazwa i adres miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Rysunek 1-43 Zamknięcie karty Diagnostyki i leczenia onkologicznego - informacja

Po przejściu do kolejnego kroku, wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca zamknięcie karty.

Rysunek 1-44 Przykładowe okno zamknięcia karty DiLO

Po zatwierdzeniu zamknięcia karty nie będzie można takiej karty odnaleźć na Liście kart diagnostyki i leczenia
onkologicznego.
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