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Bèlgica 
• El Novembre 2014 es convoquen 12 llocs de 

treball de formadors (5 francòfons i 7 
flamencs)

• Formació i manuals accessibles en línia

• 2015 any de transició, inici obligat 2016.

• La  CIM-10:  un increment de treball estimat 
en un 30-50%.



Bèlgica

Programa de la formació per etapes
• Fases de formació
• Fase pràctica – Any de transition 2015 
• Fase d’evaluació ( d’ajustament). Covocatòria de 12 

llocs de treball de formadors (5 francòfons i 7 flamencs)el Novembre 2014.



Bèlgica
Fases de formació

• E-learning Versió pilot: 12/2013 – 06/2014 
• E-campus I: 07/2014 – 06/2015
Els mòduls estan disponibles en francès i neerlandès. 
• E-campus II: 03/2015 – 09/2015
Enriquiment continu del contingut i de les traduccions
Correccions d’errates
• E-campus III: 09/2015 – indeterminat
Enriquiment continguts en base a les qüestions dels 

que l’han utilitzat



Bèlgica
Fase pràctica 

• Tractament dels problemes de codificació que 
han surgit durant la fase de pràctica. 

• " Tallers cara a cara " Q4 2015 . 
• Les respostes i la informació proporcionada en 

els tallers serà inclosa en els mòduls 
electrònics i/o en el manual de 2016 de 
codificació.



Bèlgica
Fase d’evaluació

• Millorar el e-learning 
• –Questionari electrònic. 04/2015

• Utiliser le RHM 2015 comme période de test 
pours’approprier le codage ICD-10-BE!

• A partir du RHM 2016/1: TOUT le codage en 
ICD-10-BE



Bèlgica

• Questions contenu RHM?
info.rhmzg@sante.belgique.be
Toujours mentionner le numéro d’agrément et le nom de 

l’hôpital dans le sujet
• Questions relatives aux codes ICD-10-BE?
info.icd@sante.belgique.be
• Demande de données?
adhoc_admDM@sante.belgique.be
Quelles données? RHM, SMUR, RPM, …
Comment demander? Via le formulaire disponible online



Portugal

• Codificació feta pels clínics (+/- 5€ l’alta ) 

• Auditories de codificació (internes i 
externes)

• Pagament basat en el casemix (DRG) 

• 2015 transició a APR 30



Portugal
• 2010

38 clínics codificadors i tècnics primera 
formació amb Nelly Leon Chisen (AHA) 

• 2013
Decret 10537/2013, determina la creació 
d’un equip de projecte per la 
implementació 

• 2014 i 2015
Formació



Portugal



Portugal

2016 
Transició a CIM 10 CM/ PCS



Espanya

• Dos formadors formats als EEUU per AHIMA
• Formació a representants de les comunitats.
• Formació CCAA
• Nordoc: Maig 2015 Curs bàsic en codificació 

CIE-10ES
• Madrid: San Juan de Dios. Bàsic i especialitats



Espanya

• http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estad
isticas/sisInfSanSNS/IIJornadaCIE10/home.htm



Gràcies
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