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Ennek a szolgáltatásnak a keretében az

intézmény által kiválasztott munkahe-

lyek dokumentációs szokásainak finan-

szírozási szempontból való felülvizs-

gálatát végezzük el.

Szakrendelésenként általában 20-40

darab, tetszôlegesen kiválasztott eset

elektronikus beteg-dokumentációját és

finanszírozási adatait tekintjük át. Az

ellenôrzés elsôdleges szempontja,

hogy a kódolt beavatkozások elvég-

zése hogyan került dokumentálásra, a

szöveges adatok mennyiben fedik a

finanszírozási adatokat, és mennyiben

hordoznak ellenôrzési kockázatot.

Különös figyelmet fordítunk az OEP

meghirdetett illetve a korábbi évek során

tapasztalt ellenôrzési szempontjaira.

Az áttekintés eredményeirôl, a javasolt

lépésekrôl, illetve a hibák kiküszöbö-

lésére vonatkozó észrevételeinkrôl írá-

sos összefoglaló készül.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Szakértôink a mindenkor hatályos

szabályozás szempontjai alapján

részletesen ellenôrzik a dokumen-

táció megfelelôségét, így az

intézmény vezetése is tisztában

lesz azzal, milyen minôségû doku-

mentációval tudják alátámasztani a

jelentett ellátások elvégzését egy

esetleges ellenôrzésnél.

•

A munkánk során pontos, akár

orvosra lebontott írásos elemzés

készül, melyben a megfelelô doku-

mentációs elvárásokra is kitérünk,

és tanácsokat adunk az adminiszt-

ráció javításához.

•

A rendszeres átvilágítás tartósan

magas színvonalra emelheti az

egészségügyi ellátás adminisztrá-

cióját az Ön intézményében is.

HATÁRIDÔK

Gyors analízis: a fentebbiekben részlete-

zett feladatokat az ambuláns lapok át-

adását követô 60 napon belül elvégezzük.

DÍJAZÁS

A szolgáltatásunk fix díjas. Intézményre

szabott ajánlatot kérhet a jaro@hbcs.hu

e-mail címen, vagy vegye fel velünk a

kapcsolatot honlapunkon keresztül:

www.hbcs.hu

Ellenôrzési szempontok:

A kódolt beavatkozások doku-

mentálása 

A szöveges adatok és a

finanszírozási adatok közötti

összefüggések megfelelô-

ségének vizsgálata

Ellenôrzési kockázatok feltá-

rása, különös figyelemmel az

elôzô években tapasztalt

ellenôrzések irányaira

ADATBIZTONSÁG

Az ellenôrzött ambuláns lapokat

anonimizált formában kapjuk,

melybôl a beteget egyértelmûen

azonosító adatokat az Intézmé-

nyek eltávolítanak.

Az intézmény által átadott ada-

tokat az egészségügyi és a hoz-

zájuk kapcsolódó személyes

adatok kezelésérôl és védel-

mérôl szóló 1997. évi XLVII.

törvényben írtaknak megfelelôen

kezeljük, azokat kizárólag az

átvizsgáláshoz szükséges mér-

tékben dolgozzuk fel. Az adatok

biztonságos kezelésére garan-

cia Adatvédelmi Nyilatkozatunk

és tanúsított Információ-biztonsági 

Irányítási Rendszerünk.


