ICD-10 AM İleri Klinik Kodlama Eğitimi (1. Grup)
KATILIMCILARA YÖNELİK BİLGİ NOTU
Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı tarafından
SALTUR firmasına ihale edilen ICD-10 AM İleri Klinik Kodlama Eğitimi 07-11 Ocak 2013 tarihlerinde
düzenlenecektir. Eğitimler 5 gün süreli olup 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Hastanelerine
resmi yazı ulaşmaması durumlarında dahi katılımcılar resmi yazılı Makam Oluruna istinaden hareket etmekle
yükümlüdürler.
Toplantı ve Konaklama Yeri Adresi: Vera Hotel Club Mare (*****) Adres: Boğazak mah. Akdeniz Cad.
50 Sok. No:18 Boğazkent / Serik - ANTALYA Telefon: +90 (242) 731 10 00
SALTUR Firma Yetkilileri İletişim Bilgileri:
Ulaş KÜÇÜKTÜRKMEN
Cep Tel : 0 505 663 94 41 İş tel : 0 312 425 13 33 - 418 83 00
- Katılımcılar şehirlerarası ulaşımlarını kendileri organize edecektir. Antalya Havalimanı ve Serik Otobüs
Terminalinden Otel transferleri firma tarafından ücretsiz olarak sadece belirli saatlerde yapılacaktır. Rötar vb.
gecikme sebebiyle transfer saatleri dışındaki şehir içi taksi vb. diğer özel ulaşım masrafları katılımcıların
sorumluluğundadır. Aşağıda belirtilen transfer saatleri dışındaki transfer sorumlulukları organizasyona ait
değildir.
Antalya Havalimanı- Otel Transferleri 06 Ocak 2013 Pazar saat : 14:00-16:00-17:30-19:10-20:00-21:0022:15-23:30-00:30-01:30 07 Ocak 2013 Pazartesi saat : 08: 30
Serik Otobüs Terminal- Otel transferleri 06 Ocak 2013 Pazar saat : 08:30-12:30 07 Ocak 2013 Pazartesi
saat : 08: 30
Not:
1- Katılımcılar kongre@saltur.com.tr adresine Ad-Soyad, cep telefonu numarası, hareket edeceği
şehir ve varacağı yer (Antalya veya Serik), hareket türü (otobüs, uçak vs.), uçakla gidişlerde
uçuş sefer sayısı, hareket saati ve varış saati bilgilerini mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
2- İleri Eğitim için transfer saatleri değişiklik gösterebilir. Lütfen www.tig.saglik.gov.tr den takip ediniz.
- İleri Eğitim katılımcılar 06 Ocak 2013 tarihinde Pazar günü saat 14.00’ten sonra otele giriş yapabilecekler ve
en geç 12 Ocak 2013 Cumartesi saat 12:00’de ayrılacaklardır. Konaklama girişleri saat 14:00 de ve akşam
yemeği ile başlar. Giriş günlerinde sabah kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti verilememektedir.
- Toplantı süresince tek kişilik odalarda konaklayacak olan katılımcılar için sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemekleri açık büfe olacaktır. Toplantı süresince otelde konaklayan katılımcılar tam pansiyon hizmet alacak
olup, bunun dışında otelde katılımcıların yapacağı bireysel harcamalar (telefon, internet, ütü, içki, mini bar
vb.) katılımcılar tarafından ödenecektir.
- Katılımcıların yanlarında getirmek istedikleri misafirlerinin geliş-gidiş ve konaklama ile ilgili her türlü
sorumlulukları öncelikli olarak kendisine ait olup, eğitime gelmeden önce katılımcı yukarıda adı geçen
firmaya misafir konaklaması hakkında önceden bilgi verip teyit almak zorundadır. Teyit alınmadan gelen
misafirler otele kabul edilmeyecektir. Katılımcıların misafirlerine ait sorumluluk Bakanlığımıza ait değildir.
- Toplantı süresince Yüklenici Firma konaklama yerinin girişinde veya uygun bir yerde stant kurup,
konaklama yerine giriş yapacak olan katılımcıları karşılayacaktır. Ayrıca organizasyon süresi boyunca
Yüklenici Firmanın standı açık olacak ve en az bir yetkili hazır bulunacaktır.

