curs acadèmic

2017-2018

presentació
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Consejo Interterritorial han pres la determinació
d’adoptar la classificació CIM -10-MC/SCP com estàndard de codificació clínica a l’Estat Espanyol a partir
de l’1 de gener de 2016. El passat 23 de maig de 2017, el CatSalut va informar sobre la obligatorietat de
notificació de les variables cíniques, diagnòstics i procediments, amb la CIM-10-MC/SCP a Catalunya a
partir del 01.01.2018.
És aquest el nové d’una sèrie de cursos monogràfics, organitzats per la Societat Catalana de Documentació
Mèdica de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, assessora del CatSalut, amb
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta nova classificació de malalties i de procediments per
a la codificació de dades clíniques.

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP.
Curs monogràfic: Malalties
Mentals i Infeccioses
I EDICIÓ

La implantació de la CIE-10-MC suposa una extensió en el nombre de diagnòstics i procediments de
17.000 a més de 155.000, la qual és una oportunitat de millora per una major especificitat i possibilitat
de creixement futur.
Aquest curs engloba les malalties mentals i infeccioses. Degut a que les dues patologies són ateses a gran
quantitat d’hospitals de Catalunya, considerem important dotar de la màxima estandardització en el seu
registre amb la nova classificació, que a més, incorpora criteris temporals i altres aspectes diferenciats
de l’anterior classificació.

objectius
Proporcionar formació específica en la codificació de les patologies i procediments relacionats amb
l’àrea de les Malalties Mentals i Infeccioses, amb la nova Classificació de Malalties CIM-10-MC/PCS,
de diagnòstics i procediments: Classificació de les malalties. Seqüenciació de codis. Manifestacions i
complicacions. Procediments habituals.

direcció
Dra. Maria Rovira Barberà. Coordinadora Grup d’Experts. Àrea de Documentació Médica. Fundació
Salut i Envelliment.

organitzat per:

coordinació
Dra. Maria Raurich Seguí. Coordinadora de Documentació clínica i Arxiu. Parc Taulí Sabadell Hospital
Universitari.

destinataris
amb la col·laboració de:

Llicencitats en Medicina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en Documentació
Sanitària, Professors de Centres docents del Cicle Formatiu de Grau Superior de Documentació Sanitària
i a qui estigui interessat en formar-se en la codificació de dades clíniques amb la nova Classificació
Internacional de Malalties i de Procediments CIM-10-MC/SCP.
Places limitades.

programa
19 d’octubre de 2017
09:00-09:15 Presentació curs: Malalties Mentals
09:15-11:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
11:00-11:30 Descans
11:30-13:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
15:00-15:15 Presentació curs: Malalties Infeccioses
15:15-17:00 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP
17:00-17:30 Descans
17:30-19:30 Normativa i exercicis CIM-10-MC/SCP

professorat
Dra. Gemma Gelabert Colomé. Cap de Documentació clínica
i Arxiu. Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
Dra. Maria Raurich Seguí. Coordinadora de Documentació
clínica i Arxiu. Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari.

informació i lloc de realització
Fundació Salut i Envelliment
Carmen Llenas
Edifici UAB-Casa Convalescència
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
Tel. 93 433 50 89
carmen.llenas@uab.cat | www.fsie.cat

idioma

full d’inscripció Jornada

L’idioma en que es realitzarà la jornada s’adaptarà a les necessitats
de les persones inscrites.

termini d’inscripció

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic:
Malalties Mentals i Infeccioses
Nom i
cognoms
Adreça

Fins el 9 d’octubre de 2017

Localitat

matrícula
100€ No inclou el dinar ni el cafè.

CP

Data de
naixement
DNI

inscripció
Formulari d’inscripció online (clicar): inscripció.

Institució o
empresa
Càrrec

acreditació acadèmica
Certificat d’assistència expedit per la Fundació Salut i Envelliment

PS
Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud
1’1 crèdits

Telèfon

Fax

Titulació
E-mail
Per formalitzar la inscripció pot complimentar les seves dades al
següent link: inscripció
o enviar per correu electrònic la butlleta degudament emplenada i
abonar l’import de la matricula.
Secretaria de la Fundació Salut i Envelliment
Sant Antoni Maria Claret, 171. 08041 Barcelona
Tel. 93 433 50 89 |
carmen.llenas@uab.cat | www.fsie.cat
Forma de pagament:
Efectiu
Targeta VISA

VISA

MASTERCARD

núm:

expira:

Transferència bancària:
Banc Sabadell
ES81 0081 0407 1800 0112 6221

Imprescindible indicar nom, cognom i títol del curs
*La Fundació Salut i Envelliment es reserva el dret d’anul·lar aquesta activitat formativa si no
s’arriba al nombre mínim d’alumnes.
D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin
recollir-se, o elaborar-se, en un futur, derivada de la relació jurídica que és manté s’incorporaran al fitxer/
fitxers Base de Dades Interna amb titularitat de la Fundació Salut i Envelliment amb la finalitat de gestionar les activitats formatives que la persona realitzi amb la fundació, també seran utilitzades per informar
de noves ofertes formatives i per a felicitacions festives.
En el cas que la formació sigui acreditada per la UAB, les dades de la persona poden ser transferides a
l’esmentada entitat amb la finalitat de formalitzar els processos d’acreditació i matriculació.
Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
adreçant-vos a la Fundació Salut i Envelliment l’adreça c/St. Antoni Maria Claret, nº 171, 08041 Barcelona.
Marqueu si NO voleu rebre informació sobre noves ofertes formatives
Marqueu si NO voleu rebre felicitacions festives.

