
Koderze!

Monitoruj aktualne Zarządzenia Prezesa NFZ i rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Upewnij się, czy PESEL, imię i nazwisko pacjenta znajdują się na każdym formularzu dokumentacji.

Nigdy nie wynoś dokumentacji ze szpitala. Jeżeli istnieje konieczność przekazania dokumentacji 
do innego oddziału lub kliniki zawsze informuj o tym personel administracyjny i pamiętaj 
o jej z wróceniu.

Dokładnie wprowadzaj do systemu informatycznego rozpoznania główne i współistniejące 
oraz procedury medyczne, które obrazują faktyczny stan pacjenta oraz najbardziej istotne 
badania i zabiegi, którym jest poddawany. Rozpoznanie główne wpisuj w pierwszej kolejności. 
W przypadku urazów wpisz przyczynę, w przypadku przedawkowania – lek, w przypadku 
infekcji – rodzaj bakterii/wirusa itp.  Najlepszą praktyką jest każdorazowe podsumowywanie 
wprowadzonych danych – ułatwia przygotowanie przez lekarza karty informacyjnej przy wypisie 
ze szpitala,  tak aby była ona spójna z historią choroby. 

Dokładnie wprowadzaj do systemu informatycznego również te zabiegi i badania,którym był 
poddany pacjent na innym oddziale w czasie jednego pobytu.

Koder nie jest lekarzem. Nie może sam uzupełniać dokonywać wpisów historii choroby 
i wprowadzać do niej zmian o charakterze medycznym. Dlatego współpracuj z lekarzem 
prowadzącym, który współuczestniczy w procesie kodowania aby potwierdzić lub uaktualnić 
wpisywane rozpoznania i procedury medyczne ponieważ to on jest głównie odpowiedzialny 
za prawidłowo przeprowadzony proces kodowania.

Bądź terminowy. Nie pozwól aby dokumenty wypisowe zalegały na półkach. Pamiętaj, że wszelkie 
opóźnienia są przyczyną różnorakich problemów.

Jeżeli z historii choroby nie wynika jasno rozpoznanie medyczne skonsultuj się z lekarzem 
prowadzącym. Nie koduj diagnoz dziwnie brzmiących lub tych ze znakiem zapytania. Jeżeli 
do postawienia ostatecznej diagnozy brakuje np. wyniku badania histopatologicznego, odnotuj to.

Jeżeli szpital, w którym pracujesz dysponuje specjalnymi formularzami przyjęcia do szpitala 
lub wypisu używaj ich. Wypełniaj je dokładnie punkt po punkcie.

Pamiętaj, że Twoja praca ma wpływ zarówno na finanse szpitala jak i analizy badań 
epidemiologicznych. 
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PRZYKAZAŃ 

KODERA

• szkolenia stacjonarne

 • szkolenie e-learning

  • konferencje ogólnopolskie


