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A HBCS AUDIT KFT. A FINANSZÍROZÁSI ADATSZOLGÁLTA-

TÁS ELEMZÉSÉVEL, TÉNYLEGES SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET

LEÍRÓ, CÉLSZERÛ KÓDOLÁSI MEGOLDÁSOKKAL, ÉS

DOLGOZÓI TRÉNINGEKKEL IS SEGÍTI A JÁRÓBETEG-SZAK-

ELLÁTÓKAT A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK MAXI-

MÁLIS KIHASZNÁLÁSÁBAN.

átvilágítjuk az adatszolgáltatás gyakorlatát, kidolgozzuk változ-

tatási javaslatokat, majd nyomon követjük, ellenôrizzük azok

hatását, gyakorlati megvalósítását. Eseti javítások helyett szak-

tanácsainkkal segítjük a rendszeresen alkalmazható kódolási

rutinok kidolgozását. A kódolási szabályok tréningszerû

átadásával növeljük a jelentésre kerülô beavatkozások admi-

nisztrációjának hatékonyságát. Azokban az intézményekben,

amelyekben a szakrendelések mellett fekvôbeteg-ellátás is

mûködik, javaslatot teszünk az optimális elszámolásra a mind-

két egységben ellátható betegségcsoportok tekintetében.

INFORMATIKAI TÁMOGATÁS: KÓDMESTER PROFI®

A szakszerû és pontos kódolás érdekében, rendelkezésre

bocsátjuk a jelentéseket ellenôrzô-javító, a járóbeteg-ellátás

kódolási szabályait lekérdezhetô formában ismertetô

„Kódmester Profi®” szoftverünket. A program lehetôséget biz-

tosít a további adatfeldolgozásra, elemzésekre alkalmas Excel

állományok létrehozására és segíti bizonyos speciális szabályok

betartását.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Korrekt, minden elvégzett teljesítmény kiszámlázását biz-

tosító, veszteségmentes és szabályos elszámolás 

Az intézményi TVK-hoz való pontos alkalmazkodás 

A felülkódolásból eredô ellenôrzési kockázat mérséklése

A kódolás hatékonyságát veszélyeztetô tényezôk azonosí-

tása és megszüntetése.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MÓDSZERTAN

1. BENCHMARKING

Fajlagos teljesítménymutatók összehasonlító elemzése

• Adatszolgáltatási gyakorlat komplex átvilágítása

• Szakrendelések forgalmi- és teljesítmény-adatainak össze-

hasonlító elemzése

• Potenciális veszteség-források azonosítása

• A magas ellenôrzési kockázatú rendelések azonosítása

2. AUDIT

Vizsgálat interjú módszerrel

• Az elsô szakaszban problémásnak ítélt rendelések részle-

tes, mélyebb helyszíni vizsgálata

• Kódolási ismeretek értékelése

• A kódolás elveinek és gyakorlatának revíziója, a használt

kódpanelek felülvizsgálata

• A kódolás hatékonyságát veszélyeztetô tényezôk, okok 

diagnosztizálása

• Optimalizálási javaslatok egyeztetése

TANULMÁNY ÁTADÁSA

3. MONITORING

A javaslatok hatásának nyomon követése

• Eredmények monitorozása, a tanulmány átadását követô 

6 hónapban

• Havonta rövid jelentés a monitorozás eredményeirôl, a 

javasolt további intézkedésekrôl

A KÓDOLÁSI GYAKORLAT FELÜLVIZSGÁLATA, A FINAN-

SZÍROZÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS OPTIMALIZÁLÁSA

JELENTÔS TÖBBLETBEVÉTELHEZ JUTTATHATJA A JÁRÓ-

BETEGSZAKELLÁTÓ INTÉZMÉNYEKET, SZAKAMBULAN-

CIÁKAT IS!

Ajánlatkérés: hbcs@hbcs.hu

Kórházak és járóbeteg-szakellátó intézmények számára végzett 

finanszírozási auditáló- és tanácsadó tevékenységünk során


