يوصى بهذا التدريب لألطباء ومهنيي الصحة
المساعدين في المملكة العربية السعودية

تدريب تحسين التوثيق السريري )(CDI
تدريب  CDIالوحيد المعتمد من قبل الجمعية األمريكية إلدارة

المعلومات الصحية ) (AHIMAللمملكة العربية السعودية

يبدأ التدريب في  15مارس 2021

www.Knwbility.com

تدريب تحسين التوثيق السريري )(CDI

نظرة عامة على التدريب
التوثيق السريري ) (CDهو أساس كل عالج المريض وما
يذكر بالسجل الطبي .يوثق الحاالت الطبية التي يتم عالجها،
والرعاية المقدمة وبالتالي يوفر أداة اتصال فعالة بين مقدمي
الرعاية .يسهل تدريب ) (CDIالتوصيف الدقيق للحالة
السريرية للمريض التي تترجم إلى تطبيق رموز طبية دقيقة
) .(ICD 10 AM / ACHI / CCHI-BSتوضح هذه السجالت
مدى خطورة حالة المريض ،والتقييمات والتوصيات التي
تؤدي إلى التشخيص السليم وخطة العالج.

رحلة المتعلم
المرحلة األولى( CD :المستند السريري) التقييم المسبق
‒ مراجعة المستندات الطبية وتقييم الممارسات الحالية
وبيانات المطالبات وأنماط رفض جهة الدفع.
‒ تحليل نتائج التقييم وتصميم مخصص لتدريب CDI
ليناسب احتياجات األطباء وفريق الصحة المساعد.

المرحلة الثانية :تقديم تدريب CDI

أهم نتائج التعلم
‒ مساعدة األطباء في فهم تعريف وأهمية تحسينات التوثيق
السريري وأثر التشخيص الدقيق على جودة رعاية المريض.
‒ التعلم والتمكن من تطبيق القواعد الذهبية للتوثيق
السريري والترميز الطبي وبالتالي التقليل من رفض
المطالبات من قبل جهات الدفع.
‒ تطوير فهم جيد ألهداف تحسين التوثيق السريري.
‒ ا كتساب المعرفة الالزمة لالستفادة من نصائح التوثيق.

‒ بناء األساس لتطبيق رموز (ICD-10-AM, ACHI, AR-
)DRG

نقدم التدريب على منصتنا لنظام إدارة التعلم الشامل عبر
اإلنترنت ) (LMSالمدعمة لتدريبات  CDIعبر مدربي CDI
متخصصين لدينا.
سيتم تقديم تدريب  CDIعلى جزأين:
‒ الجزء األول :مقدمة لمفاهيم ومبادئ الـ CDIـ
‒ الجزء الثاني :التركيز على تدريب  CDIالتخصصي
لمجموعات األطباء.
المرحلة الثالثة :تقييم ما بعد تدريب CDI

نقوم بتقييم نتائج التعلم من خالل نظام إدارة التعلم
الشامل عبر اإلنترنت ).(LMS

من ينبغي أن يحضر:
‒ األطباء
‒ مهنيو الصحة المساعدون :أخصائيي التغذية
وأخصائيي البصريات وأخصائيي العالج
الطبيعي وغيرهم

أجندة التدريب
مقدمة في ( CDIساعتان)

مبادئ ( CDIساعتان)

‒ أهمية تحسين التوثيق السريري وتأثير دقة التشخيص على
جودة رعاية المريض.

‒ الركائز السبع للتوثيق عالي الجودة.

‒ مقدمة في الترميز ووجهات النظر التشخيصية عند تحديد
الوثائق السريرية عالية الجودة.

‒ الفرق بين المصطلحات السريرية والمصطلحات
التشخيصية.
‒ فوائد التوثيق الجيد.
‒ أخطاء التوثيق الطبي الشائعة.

تدريب متخصص (ثالث ساعات)
‒ كيفية دعم التوثيق السريري لوظائف إدارة دورة اإليرادات ).(RCM
‒ السجل الطبي ومكوناته.
‒ مقدمة في الترميز الطبي.
‒ مفاهيم فواتير التأمين.
‒ متطلبات التوثيق المشتركة  ICD 10 AMلإلجراءات.
‒ إرشادات ترميز  ICD 10 AMالرسمية :على مستوى التخصصات.
‒ إدارة استفسارات الطبيب.

نتائج التدريب التخصصي
‒ التعرف على أهمية تحسين التوثيق السريري وتأثير دقة التشخيص على جودة رعاية المريض.
‒ تقديم نصائح في التمييز بين المصطلحات السريرية والمصطلحات التشخيصية.
‒ فهم إرشادات الترميز الرسمية للتصنيف الدولي لألمراض .ICD 10
‒ تقييم منظور الترميز الطبي والتشخيص عند اعتماد التوثيق السريري عالي الجودة في حاالت التخصصات
الطبية المحددة.
‒ فهم عام وشامل حول تنفيذ . AR DRG

سيحصل المشاركون على شهادة إتمام
التدريب من AHIMA

أنواع تدريب  CDIالمتوفرة
يتوفر التدريب على كل من ) CDI KSA (ACHIو )CDI KSA (CCHI BS

المقدمة

مهنيو الصحة المساعدون

األطباء

عنوان التدريب
1

مقدمة في  - CDIالمملكة العربية السعودية

2

مبادئ التوثيق السريري  -المملكة العربية السعودية

عنوان التدريب
1

العالج الطبيعي

2

التمريض

3

الحمية والتغذية العالجية

4

علم النفس

5

أخصائي البصريات

عنوان التدريب
1

جراحة العظام

2

األمراض الجلدية

3

طب األطفال وحديثي الوالدة

4

أمراض النساء والتوليد  -الجزء  1و 2

5

أمراض القلب

6

األنف واألذن والحنجرة

7

الجراحة العامة

8

الطب الباطني

9

طب األعصاب  /جراحة المخ واألعصاب

10

أمراض الكلى

11

الطب النفسي

12

التخدير

13

طب الغدد الصماء

14

األوعية الدموية

15

جراحة المسالك البولية

16

أمراض الدم واألورام

17

طب وجراحة العيون

18

طب األسنان

19

األشعة

20

الطوارئ والعناية المركزة )(ICU

21

الجهاز التنفسي

22

علم األمراض والمختبر

أنواع تدريب  CDIالمتاحة
خيارات التدريب (حدد الخيار الذي يلبي احتياجاتك التدريبية)
الخيار األول :التدريب الذي تم إجراؤه بالكامل على نظام
إدارة التعلم الشامل عن بُعد عبر اإلنترنت  LMSلكل
من مقدمة  CDIوالتدريب المتخصص من قبل مدربين
معتمدين في CDI

الخيار الثاني :إجراء تدريب كامل على نظام إدارة
التعلم الشامل عن بُعد عبر اإلنترنت  LMSلمقدمة
 CDIوتدريب بنظام الفصول الجماعية بواسطة
مدربين معتمدين في  CDIللتدريب المتخصص

(نهج التعلم عبر اإلنترنت)

(النهج المختلط)

– في إطار هذا الخيار ،سيتم إجراء كال جزئي التدريب عن
بُعد في ظل طريقة تدريب افتراضية مدعومة من قبل
مدربين متخصصين في  CDIمتاحين من خالل ندوات
منتظمة عبر اإلنترنت ،وورش عمل  /وحدات التعلم
الذاتي.

في ظل هذا الخيار ،سيتم إجراء التدريب:
– الجزء األول عن بُعد في ظل طريقة تدريب
افتراضية مدعومة من قبل مدربين متخصصين في
 CDIمتاحين من خالل ندوات عبر اإلنترنت،
وورش عمل  ،LMS /وحدات التعلم الذاتي.
– الجزء الثاني عبارة عن تدريب فعلي بنظام الفصول
الجماعية لجزء  CDIالتخصصي مع مدرب
متخصص في .CDI

CDI

طرق التسجيل
elearning@Knwbility.com
+971 44 48 9191

تدريب تحسين التوثيق
السريري )(CDI

الشهادة
سيتم منح المشاركين الذين يكملون هذا التدريب شهادة
إتمام من قبل .AHIMA

الدفع
لحجز مقعدك لهذا التدريب ،يرجى إ كمال نموذج التسجيل
ودفع الرسوم كاملة قبل تاريخ االستحقاق .تخضع جميع
عمليات التسجيل للقبول من قِبل  Knwbilityوسيتم
تأكيدها معك كتابيا.

رسوم المشاركة  3,000ريال سعودي *
* سجل قبل  4مارس  2021واستفد من الخصم المبكر بقيمة  200ريال
سعودي.

ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة المطبقة إلى الرسوم النهائية.

اإللغاء

إذا قمت بالتسجيل والدفع مقابل حجز مقعد ،ولم تتمكن
من حضور هذا التدريب ،فنحن نرحب بشخص بديل ليحضر
مكانك .أي مشارك ُيلغي اشترا كه خالل سبعة أيام أو أقل
قبل بدء التدريب ،يترتب عليه دفع الرسوم كاملة.

تحتفظ Knwbilityبالحق في إلغاء هذا التدريب أو تغيير
تاريخه أو تغيير المدربين ،إذا لزم األمر.

للتواصل
سواتي تانيجا
مدير تطوير األعمال

رامي عبدالخالق
مستشار التدريب

Knwbility

Knwbility

staneja@knwbility.com

rabdelkhalek@accumed.ae

+971 52 678 9390

+971 58 832 4561

حول Knwbility
 Knwbilityهي شركة تابعة لمجموعة  ،Pulse Holdingsوهي مجموعة من الشركات المتخصصة في
تقديم حلول إدارة دورة اإليرادات ) (RCMلقطاع الرعاية الصحية Knwbility .هي مركز تدريب يقدم
خدمات تعليمية وتدريبية ألخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة.

تم ترخيص برامج Knwbilityللتدريب المهني والتطوير اإلداري في مركز دبي للسلع المتعددة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية التابعة لحكومة دبي.

