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Az egészségügyi ágazati teljesítményértékelés teljesebb körû megvalósítása és az
ezáltal az egészségügyi rendszerrõl nyújtott kép további pontosítása érdekében az
Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportja javasolja az egészségügyi
ágazathoz kapcsolódó adatgyûjtések szisztematikus felülvizsgálatát, melynek során
különös figyelmet javasol fordítani az alábbi pontokra.

1. Kódrendszerek fejlesztése
– STEMI/NSTEMI megkülönböztetés bevezetése a BNO kódrendszerbe, a
szívinfarktusos esetek ellátásának alaposabb vizsgálata érdekében
– A BNO kódrendszer megújítása, a készülõ új, informatikai alkalmazásra
kifejlesztett WHO BNO rendszer implementációjának elõkészítése, beleértve pl.
a következõket:
– a molekuláris biológiai diagnózisok elsõ verziójának összeállítása
– sérülések adatainak pontosabb nyilvántartása
– Az OENO kódrendszer kiegészítése, beleértve pl. a következõket:
– a laparaszkópos esetek szisztematikus elválasztása a hagyományos
technikával végzett beavatkozásoktól
– az ambuláns szívinfarktus rehabilitáció tevékenységeinek önálló kódolása

2. A különbözõ egészségügyi ágazati adatbázisok
összekapcsolhatóságának javítása
– Az egyes betegségregiszterek teljes körû összekapcsolása az OEP-adatokkal
– Az OMSZ esetszintû mentési és az OEP esetszintû fekvõbeteg-szakellátási adatai
közötti összekapcsolhatóság biztosítása

– Informatikai kommunikációs felületek mûködtetése az egészségügyi szolgáltatók
egymás közti kapcsolatában, valamint on-line valósidejû rendszerek
alkalmazása az OEP felé történõ elszámolásban

2.1. Telephely-szintû struktúra-adatbázis kiépítése
– Egységes egészségügyi szolgáltatói telephely-adatbázis létrehozatala
– A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokban közremûködõ
szolgáltatók pontos azonosítása
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– A HMR és HENYIR adatbázisok teljeskörûségének és összekapcsolhatóságának
biztosítása

2.2. Az ellátás jellemzésére alkalmazott szakmakódok és
ellátási formák nómenklatúrájának és használatának
egységesítése
– Az OEP és az OTH szakmakód-használati gyakorlatának egységesítése
– A szakmakódok szakmaterületek szerinti besorolása
– A jogszabályok idõbeni változásainak követése, a szakmák és ellátási
formák idõsoros és szervezetek közötti összehasonlíthatóságának
biztosítása

3. Az egészségügyi ágazat adatbázisainak szélesebb körû
összekötése az ágazaton kívüli statisztikai adatokkal
– A KSH és az OEP adatainak TAJ-szintû összekapcsolása
– Az egyes betegségregiszterek összekapcsolása a KSH halálozási adataival
– A több forrásból is rendelkezésre álló adatok, adatforrások (pl. a KSH és
Korányi Intézet által számított tbc-halálozási adatok) összevetése,
vizsgálata, az eltérések okainak feltárása és az ebbõl következõ
minõségjavítás
– Együttmûködések kiépítése a szociális, oktatási, munkaügyi stb. ágazatok
szakértõivel, a meglévõ adatok közös feldolgozása és értelmezése
érdekében

4. Központi módszertanú betegelégedettségi felmérés
módszertanának kidolgozása és a felmérés megvalósítása
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5. A magánfinanszírozású ellátás teljesítmény-adatainak
szisztematikus gyûjtése
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