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El canvi a la codificació amb CIM-10-MC/PCS 

Alguns reptes: 

- El temps mitjà de codificació d'un episodi pot arribar a duplicar-se. 

- El nombre mitjà de Procediments codificats pot baixar fins a un 40%. 

- La disponibilitat i fiabilitat del CMBD es veu afectada repercutint en la 

qualitat de les anàlisis de benchmarking. 

- La complexitat mitjana dels processos (GRD-APR) pot artificialment baixar 

en termes relatius amb impacte en el finançament. 
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... Una part de la solució: 

- Disposar d’una eina d’ajuda experta a la codificació. 



Ajudes a la codificació amb CIM-10-MC/PCS 

Codificació automàtica a l’àrea ambulatòria (Urgències, CCEE): 

- Assignació directa a partir dels literals dels motius de consulta. 

- Pot ser factible assignar codis de manera automàtica, sempre i quan la 

informació no es pretén que sigui massa exhaustiva. 
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Documentalistes clínics experts a l’àrea d’hospitalització: 

- Les Normatives de codificació son complexes. 

- Hi ha relacions entre els diferents aspectes a codificar d’un episodi. 

- Es necessita que la informació sigui exhaustiva i mot representativa 

de la casuística atesa. 
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Cartera de serveis de Sigesa 
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El repte de l’eficiència amb CIM-10-MC/PCS 

Objectiu nº 1: 

Reduir el temps mitjà per a la codificació d'un episodi. 

 

Solucions TEAMCODER: 

- Disposem de la codificació històrica del pacient: “certs 

diagnòstics crònics i de comorbiditats només s’haurien de codificar 

una vegada”. 
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- Disposem de la codificació històrica del pacient: “certs diagnòstics 

crònics i de comorbiditats només s’haurien de codificar una vegada”. 

- Parametrització de “prototips”: Certes combinacions de diagnòstics 

i/o procediments son molt freqüents, el documentalista pot fer-se una 

llista de “favorits” per replicar el gruix de la codificació de certs tipus 

de pacients. 
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El repte de l’exhaustivitat amb CIM-10-MC/PCS 

Objectiu nº 2: 

Mantenir el nombre mitjà de Procediments codificats. 

 

Solucions TEAMCODER: 

- Cerca optimitzada de Procediments (Llista alfabètica i tabular, 

alies i notes). 

- Cerca a partir d’epònims i sinònims. 

- Visualització i propostes de mapping des d’un codi de CIM9 a 

les diferents opcions possibles de la CIM10. 
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*Ajuda disponibles tant per procediments com per diagnòstics. 
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El repte de la factibilitat i la fiabilitat amb CIM-10-MC/PCS 

Objectiu nº 3: 

Disposar del CMBD-HA i que aquest sigui fiable. 

Solucions TEAMCODER: 

- Validacions d’acord a les Normatives de codificació (diagnòstics 

principals no permesos, incompatibilitats de sexe i edat, etc.). 
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* En base a la codificació històrica i a nivell de Servei/Hospital/Corporatiu. 
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Objectiu nº 3: 

Disposar del CMBD-HA i que aquest sigui fiable. 

Solucions TEAMCODER: 

- Validacions d’acord a les Normatives de codificació (diagnòstics 

principals no permesos, incompatibilitats de sexe i edat, etc.). 

- Alertes de sobre i d’infra codificació, d’incongruències, etc. 

- Propostes de codificació: donats uns diagnòstics/procediment, es 

mostren per ordre de freqüència altres codis associats*. 

* En base a la codificació històrica i a nivell de Servei/Hospital/Corporatiu. 

- Registre, validació i generació del CMBD-HA**. 

** Aplicant les validacions i l’estructura del fitxer CMBD-HA del CatSalut. 
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El repte de reconèixer la complexitat GRD-APR amb CIM10 

Objectiu nº 4: 

Reflectir tota la complexitat de la casuística atesa (pes mitjà dels 

GRD-APR) per maximitzar el IRR. 

 

Solucions TEAMCODER: 

- Assignació del GRD online amb la codificació, amb visualització 

de diferències en funció dels possibles diagnòstics principals. 

- Detalls pel coneixement de l’algoritme del GRD: grau d'afectació 

que té cada Diagnòstic i Procediment en l'assignació del GRD i la 

seva severitat (o complexitat). 



El repte de reconèixer la complexitat GRD-APR amb CIM10 
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Moltes gràcies! 
 

Recolzar el present, millorar el futur 

 

Un segle de salut i coneixement  

1917-2017 



 

Jornada formativa de Documentació i 

Administració Sanitària de la FHES 
Recolzar el present, millorar el futur 

15 de maig de 2017 

 
Un segle de salut i coneixement  

1917-2017 


