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Editorial
Esta é uma Newsletter com apenas uma mão cheia de tópicos breves mas dos quais se salientam dois,
essenciais: a auditoria interna e a competência em codificação clínica.
Codificar é uma actividade sujeita a erros. Errar é humano, mas maior erro é não detectar ou não corrigir
as não conformidades encontradas. E, para isso, é preciso vigiar a codificação. Com uma ferramenta de
auditoria são listados (todos) os episódios codificados. É à leitura desta listagem, emitida periodicamente,
que chamamos préauditoria. É importante que não a descuremos. E os episódios codificados devem ser
todos lidos, mesmo aqueles que não têm mensagens de alerta ou erro!
É necessário demonstrar à Ordem dos Médicos a importância da criação da competência em codificação
clínica cuja criação solicitámos. Para isso são necessários argumentos e a elaboração duma exposição
objectiva e documentada. E a sua colaboração é imprescindível. Não deixa de a prestar.

Aplicação WebGDH
Foi instalada em alguns hospitais piloto a versão 2.1 do WebGDH. Corrigiu alguns problemas, mas outros
ainda persistem e aguardam correcção. As release notes desta versão estão na página WebGDH, onde
também se descrevem alguns dos problemas identificados. Participe na comunicação ao servicedesk da
ACSS dos problemas detectados no seu hospital.

Programa Auditor
A versão 4.01 do programa Auditor, distribuída a partir de 14 de Junho, também apresentou alguns
problemas de instalação e de funcionamento. Alguns destes foram já corrigidos e uma nova release será
distribuída em breve.
Aqui se agradecem os contributos daqueles que descreveram as suas dificuldades, enviaram screenshots
das situações de erro e mesmo os ficheiros .CSV para análise.
A leitura do texto que acompanhou a release 4.01, disponível em Programa Auditor, versão 4.01 
Release notes, pode ajudar na correcta configuração e utilização do programa.

Auditoria interna da codificação clínica
Agora que começam a estar mais disponíveis quer a aplicação WebGDH quer a ferramenta de auditoria
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programa Auditor, muito embora não isentas de alguns problemas, é altura de fazer auditoria interna à
codificação clínica e começar a arrumar a casa.
Esta actividade é vital no funcionamento do sector de codificação de cada hospital e, por esse motivo,
importa esclarecer e divulgar alguns conceitos de auditoria como seja o de 'préauditoria' e deixar alguns
conselhos para tornar esta tarefa mais eficiente e eficaz.
A página Procedimento de Auditoria Interna da Codificação Clínica está em construção mas já tem,
acreditamos, assuntos de interesse e cuja leitura aconselhamos.

Competência em codificação clínica
É chegada também a altura de responder às perguntas enviadas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos
Médicos no sentido do arranque do projecto de criação da competência em codificação clínica.
É necessário definir conceitos, recensear requisitos, juntar argumentos, identificar o 'universo dos
possíveis candidatos' e, para isso, não somos de mais. Um pequeno contributo que seja, por parte de
cada um de nós, pode fazer a diferença.
Participe na construção e na discussão da página da Competência em codificação clínica.

Agenda das próximas actividades
Formação em Codificação pela CID9MC: Outubro: 12 a 15 e 19 a 22
Reciclagem: Outubro: 6 e 7
Auditoria interna da Codificação Clínica: Julho: 21 a 23 (no Porto)
Reuniões da Equipe de Auditores e Formadores: 30 de Setembro (5ª feira, no Porto)
Seminários de Codificação no Hospital de São João, EPE: 3 de Julho, 10h (ver Agenda e histórico)

Recebe esta Newsletter porque se inscreveu na AMACC, no Portal, ou de qualquer
outro modo manifestou interesse em a receber.
Participe com informações ou temas para discussão.
Se não quiser receber esta Newsletter, envie um email para amacc(a)med.up.pt com
a assunto "unsubscribe".
Se quiser inscrever um colega na lista de assinantes, envie um email para
Amacc(a)med.up.pt com a assunto "subscribe" e o nome, hospital e endereço de email.
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