
Jesús Trancoso Estrada

Professor:

Monogràfic CIE-10-ES:
Codificació COVID-19

i Tècniques Intervencionistes.
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Presentació

Connuant amb el programa de formació 2021, es presenta el 
curs monogràfic de codificació en CIE-10-ES, de la sèrie previs-
ta per a enguany.
Els cursos estan dirigits per l'equip professional d’ ASHO For-
mació, i impart pels professors més experts en la matèria de 
tot el territori Nacional.

Aquesta sèrie de monogràfics van dirigits a Llicenciats en Medi-
cina i Cirurgia, Diplomats en Infermeria, Tècnics Superiors en 
Documentació Sanitària, Professors de Centres Docents del 
Cicle Formau de Grau Superior de Documentació, així com a 
tots els professionals sanitaris interessats a formar-se en el nou 
Sistema de Classificació Internacional de Malales 
CIE-10-MC/PCS.

AqueAquests cursos seran acreditats pel Consell Català de la Forma-
ció Connuada de les Professions Sanitàries - Comissió de For-
mació Connuada del Sistema Nacional.

PROGRAMA
Dijous 21, divendres 22 i dissabte 23 d'octubre de 2021.

09:00h - 9:20h

Presentació del taller.

Selecció de casos aportats pels alumnes.

09:30h - 11:00h

Normes generals codificació COVID-19.

Codificació de casos pràccs del docent.

11.00 - 11:30h11.00 - 11:30h

Pausa cafè .

11:30h - 14:30h

Casos pràccs del docent.

COVID-19 en embaràs, part i puerperi.

14:30h - 15:30h

Pausa dinar.

15:30h - 18:00h15:30h - 18:00h

Casos pràccs del docent. 
Intervencionisme gastrointesnal.

Intervencionisme de fetge i vies biliars.

Codificació de casos pràccs de 
l'alumnat.

   Dijous 21 d’octubre de 2021.

09:00h - 11:00h

Casos pràccs del docent.

Intervencionisme vascular perifèric.

11:00h - 11:30h
Pausa cafè.

11:30h - 14:30h

AngioplàAngioplàses perifèriques i 
embolitzacions.

Codificació de casos pràccs del 
docent.

14:30h - 15:30h
Pausa dinar.

15:30h - 18:00h

CodifiCodificació de casos pràccs de 
l'alumnat.

Embolitzacions urològiques.

Divendres 22 d’octubre de 2021.

09.00 - 11:00h
Codificació de casos pràccs del 
docent. Un altre intervencionisme 
urològic i del sistema reproductor.

11:00h - 11:30h
Pausa cafè

11:30h - 13:30h11:30h - 13:30h
Angioplàses intracranials. Tractament 
intervencionista d'aneurismes 
cerebrals i MAV. Codificació de casos 
pràccs de l'alumnat.

13:30h - 14:30h
Avaluació final.

 Dissabte 23 d’octubre de 2021.

formació


