
Adreçat a
Infermeres i altres diplomats   
o llicenciats en ciències de la 
salut

Durada Total
145 hores

Estructura del Curs
Es planteja el desenvolupament 
continuat del Curs en un 
període de 4 mesos naturals,  
a raó de dues sessions 
setmanals d’una durada de 4 
hores lectives els dimarts i 
dijous de 16.00 a 20.00 hores.

Campus Universitari MAR
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

Organitza
Societat Catalana de 
Documentació Mèdica  
de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears.
Hospital del Mar.

Hospital del Mar
De l’1 de Febrer al 9 de Juny, 2011

CURS D’ESPECIALITZACIÓ 
EN TRACTAMENT DE LA 
INFORMACIÓ CLÍNICA:
CODIFICACIÓ DE L’ACTIVI-
TAT ASSISTENCIAL



JUSTIFICACIÓ

El desenvolupament de les tecnologies de la 
informació en l’àmbit sanitari i la necessitat 
d’una gestió dels recursos basada en les 
característiques clíniques dels pacients atesos, 
han fet que la incorporació de les dades 
assistencials als sistemes d’informació sanitaris 
i el seu maneig posterior esdevinguin tasques 
imprescindibles tant per a l’acompliment dels 
compromisos dels centres amb l’Administració 
com per a les tasques de gestió interna o d’ús 
de la informació clínica amb altres finalitats.

En aquest context, el paper de professionals 
coneixedors del sector sanitari i amb 
formació clínica que es puguin especialitzar 
en la utilització dels llenguatges documentals 
assistencials, esdevé d’una importància cabdal 
per tal de garantir la qualitat dels sistemes 
d’informació dels centres, sobretot amb vistes 
a aconseguir el millor reflex possible de la 
realitat clínica i, per tant facilitar, entre d’altres 
objectius, l’adequada presa de decisions per 
part dels gestors.

Considerant que els professionals infermers 
reuneixen tots els requisits expressats 
anteriorment i que el sector necessita dotar-se 
d’especialistes en el tractament de la informació 
clínica, es fa aquesta proposta formativa que té 
una clara orientació laboral.



Objectiu general

· Desenvolupar les habilitats requerides per a la 
utilització experta dels llenguatges documentals 
clínics actualment més utilitzats, tot assegurant un 
tractament eficient de la informació assistencial.

Objectius específics

· Conèixer els usos actuals dels llenguatges 
documentals en les disciplines sanitàries

· Conèixer en profunditat l’estructura, les 
normatives de codificació i els criteris d’utilització 
de la Classificació internacional de malalties, 9a 
revisió, modificació clínica (CIM-9-MC)

· Manejar la CIM-9-MC i aplicar-la a casuística 
seleccionada

· Identificar les situacions potencialment 
conflictives en l’aplicació de la CIM-9-MC als 
registres assistencials

· Aprofundir en el coneixement de les relacions 
entre les taxonomies d’infermeria (NANDA-I, NIC i 
NOC) i altres llenguatges documentals clínics 
(CIM-9-MC, GRD)



REFERENTS/DOCENTS

Pilar Torre 
Cap de Servei de Documentació 
Clínica del Parc de Salut MAR.

Artur Conesa 
Cap de Documentació Clínica de 
l’Hospital Clínic de Barcelona.

Lluís Majó 
Adjunt del Servei de Documen-
tació Clínica. Hospital del Mar. 
Parc de Salut MAR.

Rosa Montoliu 
Responsable de la Unitat 
d’informació clínica i anàlisi de 
resultats de l’Institut Català 
d’Oncologia. 

Elena Castillo 
Metge de familia i responsable 
del Servei de Documentació de 
l’Hospital Quiron i Clínica 
Sagrada Família.

Pilar Navarro 
Sotsdirectora Sistemes 
d’Informació i TIC de  
l’Hospital de Sant Pau.

Albert Anglès 
Sotsdirector de Sistemes 
d’Informació i Documentació 
mèdica de l’Hospital de  
Sant Pau.

Mª Antonia Vàrez 
Cap Unitat de Documentació 
Mèdica de Hospital Plató. 

Maite Castillo 
Infermera. Tècnic Superior en 
Documentació Sanitària. 
Hospital del Mar. Parc de  
Salut MAR.
                

Es lliurarà un exemplar a cada alumne de la “Classificació Internacional 
de Malalties. 9ª Revisió. Modificació Clínica. 7ª Edició”. -CIM-9-MC-

Gràcies a la col·laboració del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.



PROGRAMA CONTINGUT TEÒRIC

1. Marc de referència.  
Conceptes generals 
4 hores

•	 Organització general del sistema sanitari
•	 Característiques, evolució i situació actual 

dels sistemes d informació sanitaris
•	 Usos i usuaris de la informació sanitària 

 

2. Sistemes d’informació 
per a la gestió sanitària 
8 hores

•	 Concepte de CMBD (Conjunt Mínim Bàsic de 
Dades). Estructura del conjunt mínim de 
dades de l’activitat d’hospitalització 
(CMBDAH)

•	 Altres CMBDs (urgències, atenció primària, 
atenció sociosanitària) 
 

3. La mesura del producte 
sanitari. Sistemes de 
classificació de pacients
4 hores

•	 GRD’s (Grups de Diagnòstics Relacionats). 
estructura, funcionament i utilització actual

•	 Altres sistemes de classificació de pacients  
 

4. Els llenguatges 
documentals en les 
ciències sanitàries.
2 hores

•	 Llenguatge clínic versus llenguatge 
documental

•	 Principals llenguatges documentals 
•	 Procés de la indexació/codificació de la 

informació clínica 
 

5. CIM-9-MC 
(Classificació internacional 
de malalties, 9ª revisió, 
modificació clínica)
4 hores

•	 Estructura i maneig
•	 Normativa general d’ús 

 

6. Anàlisi i revisió dels 
diferents capítols de la 
CIM-9-MC
110 hores

6.1 Esquema de treball
•	 Record anatomofisiopatològic
•	 Descripció del capítol CIM-9-MC
•	 Normativa de codificació
•	 Exercicis pràctics

6.2 Capítols de la CIM-9-MC
•	 Malalties infeccioses i parasitàries 
•	 Neoplàsies
•	 Malalties endocrines, nutricionals i 

metabòliques, i trastorns de la immunitat
•	 Trastorns mentals
•	 Malalties del sistema nerviós i òrgans dels 

sentits
•	 Malalties de l’aparell circulatori
•	 Malalties de l’aparell respiratori
•	 Malalties de l’aparell digestiu
•	 Malalties de l’aparell genitourinari
•	 Complicacions d’embaràs, part i puerperi
•	 Malalties d’aparell locomotor i del teixit 

connectiu
•	 Anomalies congènites
•	 Afeccions originades en el període perinatal
•	 Símptomes, signes i afeccions mal definides
•	 Lesions i intoxicacions
•	 Classificació suplementària de factors que 

influeixen en l’estat de salut i en el contacte 
amb els serveis sanitaris

•	 Classificació suplementària de causes 
externes de lesions i intoxicacions 
 

7. Exercicis d’integració a 
partir de documentació 
clínica real
8 hores lectives
 

8. Documentació i 
taxonomies en infermeria
8 hores lectives

•	 Registres d’infermeria: Evolució i situació 
actual

•	 Llenguatges estandarditzats
•	 Taxonomies. NANDA-I: Relació amb la 

CIM-9-MC en el sistemes d’informació. NIC: 
Relació amb els GRD’s. NOC: Eines de 
mesura de la qualitat

•	 Interrelacions entre els llenguatges

Febrer

01–02–2011

16.00 a 18.00 h
Marc de referència.  
Conceptes generals
P. Torre

18.00 a 20.00 h
Sistemes d’informació per a la 
gestió I
A. Conesa

03–02–2011

16.00 a 18.00 h
Sistemes d’informació per a la 
gestió II
A. Conesa

18.00 a 20.00 h
Llenguatges documentals
P. Torre

08–02–2011

16.00 a 20.00 h
CIM-9-MC: Estructura i 
normativa
A. Conesa

10–02–2011

16.00 a 20.00 h
Malalties infeccioses
Ll. Majó

15–02–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell circulatori I
R. Montoliu

17–02–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell urinari
Ll. Majó

22–02–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell circulatori II
R. Montoliu

24–02–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell genital masculí
Ll. Majó

Març

01–03–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell circulatori III
R. Montoliu

03–03–2011

16.00 a 20.00 h
Causes externes de lesions 
i intoxicacions
Ll. Majó

08–03–2011

16.00 a 20.00 h
Pell i teixit subcutani
R. Montoliu

10–03–2011

16.00 a 20.00 h
Neoplàsies
P. Torre

15–03–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell genital femení
E. Castillo

17–03–2011

16.00 a 20.00 h
Malalties 
endocrinometabòliques
P. Torre

22–03–2011

16.00 a 20.00 h
Embaràs i part
E. Castillo

24–03–2011

16.00 a 20.00 h
Sang i òrgans hematopoètics
P. Torre

29–03–2011

16.00 a 20.00 h
Anomalies congènites
E. Castillo

31–03–2011

16.00 a 20.00 h
Factors que influeixen l’estat 
de salut
P. Torre

Abril

05–04–2011

16.00 a 20.00 h
Afeccions perinatals
E. Castillo

07–04–2011

16.00 a 20.00 h
Trastorns mentals
A. Anglès

12–04–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell digestiu I
P. Navarro

14–04–2011

16.00 a 20.00 h
Sistema nerviós
A. Anglès

26–04–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell digestiu II
P. Navarro

28–04–2011

16.00 a 20.00 h
Sistema musculoesquelètic i 
teixit connectiu I
MA. Vàrez

Maig

03–05–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell digestiu III
P. Navarro

05–05–2011

16.00 a 20.00 h
Sistema musculoesquelètic i 
teixit connectiu II
MA. Vàrez

10–05–2011

16.00 a 20.00 h
Signes i símptomes
P. Navarro

12–05–2011

16.00 a 20.00 h
Lesions 
MA. Vàrez

17–05–2011

16.00 a 20.00 h
Òrgans dels sentits
A. Anglès

19–05–2011

16.00 a 20.00 h
Intoxicacions
MA. Vàrez

24–05–2011

16.00 a 20.00 h
Aparell respiratori
A. Anglès

26–05–2011

16.00 a 20.00 h
Exercicis d’integració
A. Anglès / Ll. Majó

31–05–2011

16.00 a 20.00 h
Sistemes de classificació de 
pacients
A. Conesa

Juny

02–06–2011

16.00 a 20.00 h
Documentació i taxonomies
en infermeria I
M. Castillo

07–06–2011

16.00 a 20.00 h
Documentació i taxonomies
en infermeria II
M. Castillo

09–06–2011

16.00 a 18.00 h
Sessió de síntesi
P. Torre / A. Anglès

INSCRIPCIÓ 

Places limitades per rigorós ordre d'inscripció.
 
•	Pre-Inscripció
Per a realitzar la pre-inscripció a la jornada és 
necessari enviar un e-mail amb les vostres 
dades (Nom i Cognoms, Centre, Professió, 
Càrrec, Telèfon i E-mail) al següent correu 
electrónic:  
aulacampusmar@parcdesalutmar.cat
Una vegada rebuda per e-mail la confirmació de 
la pre-inscripció es pot procedir a fer el 
pagament.

•	Preu	d'inscripció:		750 euros

•	Diploma	d'assistència	inclòs.

Forma de Pagament

•	Transferència	bancària	a	nom	d'Excellent	
Travel Barcelona S.L (Aula Campus MAR), fent 
constar la ref. Curs d’especialització en 
tractament de la informació clínica: codificació 
de l’activitat assistencial, i el nom de l'inscrit a 
la conta Ibercaja: 
ES62—2085 8106 7503 3009 2532. 
IMPRESCINDIBLE adjuntar comprovant bancari.

Secretaria Tècnica

A/A Patricia Sala
Aula Campus MAR
Parc de Salut MAR
Passeig Marítim 25-29
08003 Barcelona
Tel 932 483 936
psala@meetingpharma.com
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