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Warszawa, 7 października 2 014 r. 

Program zabezpieczenia socjalnego  

• Ubezpieczenie zdrowotne 

• Ubezpieczenie społeczne 

(emerytalne) 

• Ubezpieczenie społeczne dla 

osób bezrobotnych 

• Ubezpieczenie na usługi 

pielęgnacyjne 

 

• Ubezpieczenie wypadkowe 

finansowane przez: 

 

składki ze strony pracodawców i 

pracowników 

 

 

składki ze strony pracodawców i 

instytucji 

 Niemiecki system ubezpieczeń 

socjalnych i wypadkowych 
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Uczestnicy projektu: 23 firmy ubezpieczeniowe 

Cel projektu: Identyfikacja przykładów skutecznych procesów 

zarządzania terapią poprzez ustrukturyzowane porównanie 

(benchmarking)  

• sekwencji oraz struktur zarządzania terapią 

• kryteriów klasyfikacji przypadków 

• rozkładów zdolności 

• stosowanych instrumentów zarządczych 
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Struktura projektu 
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Definicja zarządzania terapią: Wyzwanie związane z różnymi 

kategoriami przypadków  
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Struktura projektu 

 

 

 

 

 

Opis: 

Kroki w procesie: 
• Rejestracja, płatność, 

dalsze wpisy w procesie 

• Brak aktywnego 

zarządzania 

• Wysoki potencjał 

automatyzacji 

• Brak harmonogramowania 

lub ograniczone 

harmonogramowanie 

• Nie wymaga koniecznie 

kwalifikacji jako pracownik 

zajmujący się przypadkiem 

Podstawowe 

zarządzanie terapią 

Rosnący poziom zarządzania 

 

 

 

 

 

Opis: 

• Głównie czynności 

reaktywne (nadzór, 

kontrola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis: 

• Głównie aktywne 

czynności zarządcze 

(wprowadzanie badań, 

środków 

rehabilitacyjnych etc.) 

 

 

 

 

 

 

Opis: 

• Zarządzanie 

rehabilitacją (DGUV) 

• „Indywidualne 

zarządzanie 

najcięższymi 

przypadkami”  

 

 

 

 

Nadzorcze 

zarządzanie terapią 

Rozszerzone 

zarządzanie terapią 

Intensywne 

zarządzanie terapią 

Zaawansowane zarządzanie terapią 
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Łączna alokacja nakładu pracy na przypadek w minutach 

Liczba przypadków oprócz odmów/zgłoszeń podwójnych  
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Łączna alokacja nakładu pracy na przypadek w minutach 
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Podstawowe zarządzanie terapią 
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Mniejsza ilość osób uczestniczących w procesie prowadzi do 

generowania niższych kosztów procesu 

 

Podstawowe zarządzanie terapią 
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Rekomendowany tok działania 
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Nie

. 

Zalecane działanie „Podstawowe zarządzanie terapią” 

  Wysoki poziom automatyzacji (IT) 

1 Zwiększenie udziału dokumentów, które będą przetwarzane cyfrowo dzięki 

uzgodnieniu obligatoryjnego procesu i  standardów 

2 Skanowanie dokumentów z wykorzystaniem oprogramowania Optical Character 

Recognition  (OCR) przed rozpoczęciem procesu 

3 Priorytetyzacja zgłoszeń dokumentów elektronicznych 

4 Wspieranie  optymalizacji jakościowej przetwarzanychdanych 

  Mniej interfejsów, mniej uczestników procesu 

5 Elektroniczna (wspierana informatycznie) kategoryzacja przypadków 

6 Elektroniczna (wspierana informatycznie)dystrybucja przypadków/dokumentów 

7 Poprawa jakości poprzez rozszerzenie  automatyzacjiprocesu i wykorzystanie e-

danych  

13 Mniejsza ilość uczestników procesu prowadząca do niższych kosztów oraz krótszego 

czasu przetwarzania 

Podstawowe zarządzanie terapią 
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No. Zalecane  działanie „Podstawowe zarządzanie terapią” 

  Mniejsza intensywność audytów 

8 Wykorzystanie uproszczonej (zredukowanej) weryfikacji faktur, kontroli księgowej, audytu  

9 Wykorzystanie  elektronicznych narzędzi wsparcia i procesów płatności 

10 Wsparcie elektroniczne w zbiorczym fakturowaniu dla aptek (centralny moduł rozliczeniowy) 

11 Uproszczone powiadamianie w przypadku korygowania faktur 

12 Automatyczne oznaczenie odrzucenia/poprawki 

Rekomendowany tok działania 

Podstawowe zarządzanie terapią 
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Skuteczny proces rehabilitacyjny w DGUV 

 

(Średnia wszystkich uczestników projektu oraz wszystkich zbadanych przykładowych diagnoz) 

97 na 100 pacjentów udało się ponownie zatrudnić na tym samym lub zbliżonym stanowisku 

pracy. 
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Zaawansowane zarządzanie terapią 
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Zarządzanie rehabilitacją w przypadku głębokich urazów zmniejsza 

poziom niezdolności do pracy 
(przykład: Złamania poniżej kolan, intensywne zarządzanie terapią) 
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Zaawansowane zarządzanie terapią 
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Wysoka intensywność 

zarządzania  

Poziom 

Średnia intensywność 

zarządzania przypadkami  

Poziom 

Niska intensywność 

zarządzania  

Poziom 
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Średnie czasy trwania terapii w różnych typach leczenia 
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Zaawansowane zarządzanie terapią 

Średni czas 

przetwarzania: 

1,8 h 

Nadzorcze 

zarządzanie 

terapią 

Różnica: 

5,5 h 

Średni czas 

przetwarzania: 

7,3 h 

Rozszerzone 

zarządzanie 

terapią 

Różnica: 

35,5 h 

Średni czas 

przetwarzania: 

42,8 h 

Intensywne 

zarządzanie 

terapią 
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Czynniki zależne od kontekstu (środowiskowe i osobiste) oraz ich 

konsekwencje: 

Zaawansowane zarządzanie terapią 

Czynnik kontekstowy Wpływ czynników kontekstowych na kluczowe dane docelowe 

Skomplikowana 
reintegracja 
zawodowa 

Dłuższy czas trwania 
niezdolności do 
pracy 

Wyższy stopień 
niepełnosprawności 

Więcej przypadków 
niepełnosprawności 
(renty) 

Typ pracy (przede wszystkim aktywni fizycznie) 
Statystycznie istotne Statystycznie istotne 

Statystycznie dość 
istotne 

Statystycznie istotne 

Wpływ urazu na aktywność zawodową 
Statystycznie istotne Statystycznie istotne Niezauważalne 

  

Wiek osby ubezpieczonej Statystycznie dość 
istotne 

Statystycznie istotne Niezauważalne 
  

Kwalifikacje osoby ubezpieczonej przed 
wypadkiem Statystycznie istotne 

      

Efekt psychologiczny (uszczerbek)    
Statystycznie istotne 

    

          
  Wskazuje na poziom istotności:     
Statystycznie istotne < 10%     
Statystycznie dość istotne 10-20%     
Niezauważalne >20%     
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   Zalecanie działanie “Zaawansowane zarządzanie terapią” 

Nie. 

 
14 

 
Wczesna identyfikacja i włączenie czynników kontekstowych 
w procesy rehabilitacyjne (wykorzystanie instrumentów 
przesiewowych) 

 
15 

 
Niezbędne są  wiarygodne informacje do podejmowania 
decyzji operacyjnych w trakcie zarządzania rehabilitacją 

 
16 

 
Alokacja przypadków wymagających wysokiego poziomu 
wsparcia  

 
17 

 
Alokacja przypadków oparta na diagnozie oraz czynnikach 
kontekstowych 

 
18 

 
Zindywidualizowane wsparcie oraz nadzór klientów  w 
przypadkach intensywnego (oraz rozszerzonego) zarządzania 
rehabilitacją, przy uzgodnieniu wiążących celów rehabilitacji 

 
19 

 
Wykorzystanie korzyści płynących ze współpracy w sieci 

Rekomendowany tok działania 

Zaawansowane zarządzanie terapią 
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  Zalecanie działanie „Zaawansowane zarządzanie terapią” 

No
. 

 
20 

 
Standardowa procedura przetwarzania roszczeń rentowych 

 
21 

 
Wykorzystanie pakietów odszkodowawczychw celu 
zredukowania kosztów administracyjnych 

 
22 

 
Wykorzystanie nr-ów 20 oraz 21 w SUV  (tworzenie równych 
standardów w odniesieniu do dzieci) 

 
23 

 
Stworzenie koncepcji dla 22 

 
24 

 
Zoptymalizowana diagnoza, klasyfikacja i informacja jako 
czynnik sukcesu dla nadzorców i decydentów 

 
25 

 
Dobrze ukierunkowane zarządzanie przypadkami na 
podstawie sprawdzenia, oceny i walidacji diagnozy  

Rekomendowany tok działania 

 

Zaawansowane zarządzanie terapią 
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W podstawowym zarządzaniu terapią 

• wysoki poziom automatyzacji / wsparcia elektronicznego oraz 

• mała ilość interfejsów  

przyczyniają się do przyspieszenia procesów i ograniczenia kosztów. 
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Podsumowanie 
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W zaawansowanym zarządzaniu terapią 

• wiarygodna podstawa informacyjne, 

• intensywne i zindywidualizowane wsparcie dla klientów, 

• wykorzystanie rehabilitacyjnych sieci współpracy oraz 

• standaryzacja procesów (np. przetwarzanie roszczeń) 

to kluczowe wskaźniki wydajności dla sprawnego zarządzania 

rehabilitacją - mogą one pomóc ograniczać koszty.  
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Podsumowanie 
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Intensywne i zorganizowane zarządzanie rehabilitacją pozwala na 

osiągnięcie sytuacji win-win dla przedstawicieli administracji, 

klientów, a także pracodawców 
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