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Editorial
O nosso Congresso é já este fimdesemana e justificamse algumas
solicitações para que dele tiremos partido e que a seguir se referem:
É importante que assinale no sítio da AMACC a sua intenção de
frequentar o Congresso. Se ainda não o fez, vá a
http://amacc.med.up.pt/, faça login e assinale "sim" como
resposta a "Quero participar no 4º encontro nacional da
AMACC". A organização agradece de modo a que possa adequar
as quantidades dos recursos necessários.
Seria muito últil, também, que respondesse ao inquérito que
está em curso sobre os médicos codificadores em Portugal.
Resulta dum pedido feito na última AssembleiaGeral da AMACC
e tem por objectivo fazer o levantamento das condições básicas
em que são exercidas as funções de codificador e auditor
interno da codificação. Mesmo não sendo associado do AMACC
não deixe de participar. As ações a prosseguir, incluindo o
desenvolvimento da Competência em Codificação Clínica pela
Ordem dos Médicos, deverão refletir a realidade portuguesa. O
formulário, que é de preenchimento rápido, está disponível no
endereço http://www.surveymonkey.com/s/ZJVSKKQ;
Se pretende fazer o pagamento da sua inscrição façao
preferencialmente por transferência bancária. Deste modo
evitará os atrasos no levantamento da documentação e as
perturbações no início dos trabalhos do Congresso. Veja os
detalhes em Pagamentos de jóia e cotas na página da AMACC
(http://amacc.med.up.pt/) .
Tenha em atenção que as apresentações dos palestrantes são
da sua própria responsabilidade e podem não refletir necessariamente todas as regras da ICD9CM. Poderá
não concordar com todas as propostas de codificação apresentadas. Tome as suas notas e participe nos
workshops com as suas opiniões e pontos de vista.
Se é palestrante entregue com alguma antecedência a sua apresentação ao responsável dos recursos
informáticos. Respeite o tempo que lhe for estipulado e esteja disponível para a discussão ou para o
workshop. Poderá preparar perguntas ou temas de debate cuja discussão os moderadores de cada mesa
procurarão dinamizar.
Aqui se deixam votos de boa viagem a todos quantos se vão deslocar até Portimão e os desejos de que usufruam de
todas as atividades com satisfação e de momentos de partilha e confraternização neste encontro anual.

Programa
Veja o programa do Congresso em 4º Congresso Nacional dos Médicos Auditores e Codificadores Clínicos: Portimão,
2 e 3 de Março de 2012
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portimao.pt/portal_autarquico/portimao/v_ptPT/menu_municipe/servicos_municipais/museu_municipal/)
pelas
18h00 de sextafeira. O transporte em autocarro e a entrada foram oferecidos pela Câmara Municipal de Portimão.
O jantar de sexta feira, após a visita ao museu, será no Hotel Alvor Praia. Está garantido o transporte de autocarro.
O preço é de 35 euros por pessoa.

O 4º Congresso em notícia

Agenda
Consulta a página Agenda dos cursos de codificação e das reuniões da equipa de formadores e auditores que
apresenta o calendário para o ano de 2012.

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

Veja também
Arquivo das newsletters
http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.37__29_de_Fevereiro_de_2012

2/3

05/01/2016

Newsletter da Codificação N.37  29 de Fevereiro de 2012  Testes

Obtido
em
"http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.37_
_29_de_Fevereiro_de_2012"
Categoria: Ferramentas
Ferramentas

Páginas
afluentes
Alterações
relacionadas
Páginas
especiais
Versão para
impressão
Ligação
permanente
Enviar página
Navegar
pelas
propriedades
Esta página foi modificada pela última vez às 16h28min de 1 de abril de 2012.
Conteúdo disponível sob GNU Free Documentation License 1.3.

http://wikifarinha.gim.med.up.pt/index.php/Newsletter_da_Codifica%C3%A7%C3%A3o_N.37__29_de_Fevereiro_de_2012

3/3

