Elaborarea unei metodologii de
implementare a sistemului international de
clasificare a maladiilor – varianta ICD 11.

Recomandarile OMS pentru tranzitia de la un sistem ICD
existent
• Formarea un grup de lucru national pentru implementare, care sa
includa toate partile interesate relevante si sa asigure sprijinul celor mai
inalte nivelurile guvernamentale.
- Evaluați impactul formarii personalului (programatori, medici și alt
personal) asupra indicatorilor de calitate

- Elaborați un profil al codificatorului și modalitatea de certificare

• Finalizarea versiunii lingvistice ICD11 pentru implementare

Recomandarile OMS pentru tranzitia de la un sistem ICD
existent
• Consolidarea capacitatilor de implementare

- Evaluarea capacitatii de codificare ICD existenta in tara
- Elaborarea unor programe de instruire aplicabile diferitelor profiluri
(cum ar fi programatori, personal, cercetători)
- Sustinerea cursurilor de instruire in utilizarea ICD11 si a
instrumentelor sale. Nivele: instructori de codificare a informațiilor
medicale, programatori, statisticieni, analisti si experti in sanatate
publica
-

A11.1. Traducerea si reviziile clasificarii ICD-11.
- traducerea clasificarii si a standardelor de codificare
- o prima revizie a traducerii clasificarii si standardelor de
codificare de catre experti medici, specialisti pentru
fiecare specialitate
- a doua revizie efectuata de catre experti medici, cu
experienta în codificare.

A11.2. Elaborarea metodologiei de implementare ICD-11.
În cadrul acestei subactivitati, SNSPMPDSB va elabora, in
colaborare cu expertii din MS, metodologia de implementare a
sistemului de clasificare internationala a maladiilor ICD-11 în
spitalele din România.

Analiza si validarea metodologiei revin in mod egal, celor patru
institutii partenere in proiect.

12.1. Analiza comparata si corelarea ICD-11 cu sistemul RODRG.
- maparea variantei ICD-10AM (aflata în uz) cu varianta ICD-11

- introducerea noii clasificari ICD-11 în sistemul RODRG.
- Personalul din spitalele pilot va fi instruit în vederea testarii
RODRG cu ICD-11 inclus.
- testarea si ajustarea RODRG cu ICD-11 inclus (doua simulari),

- va fi elaborat raportul privind rezultatele mapping-ului si
rezultatele testarii la nivelul spitalelor pilot.

