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Fő  képzés i  formák:  

Képzéseinket, szakmai fórumainkat 
honlapunkon  meghirdetjük és azokról 
címlistánkra értesítést küldünk. Ameny-
nyiben rendszeresen értesülni kíván 
oktatásainkról, kérjük, iratkozzon fel 
Hírlevelünkre honlapunkon.  

 

Egyedi képzési igények, kihelyezett 
oktatások, tréningek tekintetében min-
denkor készséggel várjuk ajánlatkéré-
sét. 

A HBCS AUDIT KFT. VÁLTOZATOS KÉPZÉSI 

FORMÁKBAN OSZTJA MEG  AZ EGÉSZSÉG-

ÜGYI FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS 

TUDÁSANYAGÁT  AZ ÉRINTETT ÉS ÉRDEKLŐ-

DŐ SZAKEMBEREKKEL, ORVOSOKKAL, KÓDO-

LÓKKAL. 

Oktatásaink, előadásaink anyagát a hatályos 
szabályozásnak és Ügyfeleink igényeinek 
megfelelően, folyamatosan fejlesztjük, bővít-
jük. 
 
Célunk, hogy hozzájáruljunk az egészségügyi 
szakemberek tudásának karbantartásához és 
bővítéséhez, ezáltal is elősegítve a szabá-
lyos, pontos kódolási gyakorlat elterjedését.  
 
Továbbképzéseink nemcsak szerződött Ügy-
feleink számára hozzáférhetőek: akkreditált 
kurzusainkra a jelentkezés nyitott, illetve fel-
kérésre intézményre szabott, kihelyezett okta-
tásokat is szervezünk. 
kérjük, iratkozzon fel  Hírlevelünkre 

OKTATÓINK, ELŐADÓINK 
 

Oktatóink, előadóink elismert, egészségügyi, 
gazdasági és informatikai képzettséggel 
rendelkező szakemberek, akik jelentős ta-
pasztalatra tettek szert az egészségügyi 
finanszírozás területén.  
 
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Me-
nedzserképző Központjával (SE EMK) fenn-
álló szoros együttműködés keretében, közös 
tanfolyamokat, szakmai fórumokat rende-
zünk.  

JAVÍTÁSI  JAVASLATOK 

SZEMÉLYES ÁTADÁSA 
Szakértőinkkel való rendszeres 

személyes konzultáció keretében 

indokoljuk a javítások szüksé-

gességét, ezzel is hozzájárulva 

az ismétlődő hibák kiszűréséhez. 

 

KÓDOLÓI  TRÉNINGEK 
Kihelyezett tréningjeinken az 

elméleti háttér ismertetése mel-

lett, azonosítjuk az intézményi  

kódolási problémákat és lehetsé-

ges megoldásokat, így e képzési 

forma a kódolási gyakorlat átfogó 

fejlesztésére is alkalmas. 

 

SZAKMA-SPECIF IKUS 

KONZULTÁCIÓK 
Egyes szakmák kódolási felada-

tai speciális ismereteket igényel-

nek. Igény esetén szakmai kon-

zultációkat tartank az egyes 

szakterületek kódolási felelősei 

számára. 

 

TANFOLYAMOK 
Képzéseink során értelmezzük 

az aktuális szabályokat, és be-

mutatjuk a jellemző hibaforrások 

megszüntetésének lehetőségeit.  

 

SZAKMAI  FÓRUMOK,  

KONFERENCIÁK 
Az aktuális finanszírozási válto-

zások kapcsán szakmai  esemé-

nyeket, vitafórumokat, konferen-

ciákat szervezünk. 

A KÉPZÉSEK HELYSZÍNE: 
 
A kódolói továbbképzéseket, konzultációkat 
többnyire a Megbízó intézményben szervez-
zük. Tanfolyamainknak, szakmai fórumaink-
nak az SE EMK Kútvölgyi úti épülete ad ott-
hont. 


