
 

A járóbeteg-szakellátás finanszírozási jelentéseit  
ellenőrző, a kódolási szabályokat ismertető szoftver 

A KÓDMESTER A HBCS AUDIT KFT. SAJÁT FEJLESZ-

TÉSŰ INFORMATIKAI SZOFTVERE, AMELY SEGÍTSÉ-

GET NYÚJT A JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS FINANSZÍ-

ROZÁSI JELENTÉSEINEK SZABÁLYSZERŰ ELKÉSZÍ-

TÉSÉBEN, A HIBÁK KISZŰRÉSÉBEN, JAVÍTÁSÁBAN.  
 

A Kódmester gyors, megbízható, csekély hardver-

igényű, integrált medikai és kontrolling  rendszerek-

hez egyaránt jól illeszthető informatikai program.  

Segíti a 2003. januárban hatályba lépett, azóta 

folyamatosan módosított járóbeteg-szabálykönyv 

hatályos verziójában való gyors tájékozódást. Az 

előírásoknak megfelelően ellenőrzi és javítja a 

járóbeteg-ellátás finanszírozási jelentőállományát 

és  lehetővé teszi az elszámolandó teljesítmény 

pontértékének előzetes becslését. 

 

A Kódmester Profi, a program továbbfejlesztett 

változata, kiegészítő szolgáltatásokat kínál: támo-

gatja a minimumidő szabály betartását és áttekint-

hető, szűrhető, további elemzésekre, kimutatásokra 

alkalmas (.xls) adatállományok létrehozását. Az így 

nyert állományok betegenkénti elemzéseket tesz-

nek lehetővé a járóbeteg-szakellátásban is.  

 
A  Kódmester Profi használatával lehetőség van: 
 
− megfelelő paraméterezés után a munkahelyek 

kihasználtságának ellenőrzésére a minimum 
ellátási idők (ún. „2 perces szabály”) szerint 

 
− az előbbi ellenőrzés alapján 100% feletti ki-

használtságot mutató munkahelyek teljesítmé-
nyének megvágására oly módon, hogy a 
veszteség kisebb legyen, mint az OEP által 
„arányosítással” eszközölt visszavonás. 

 
− a jelentés adatainak egyszerű mutatókat tar-

talmazó táblázatos feldolgozására (esetre jutó 
pont, esetre jutó átlagos beavatkozás szám, 
beavatkozások munkahelyenként és gyakori-
ság szerint, stb.). 

 
− a jelentés akár esetszintű feldolgozására, 

elemzésére, további feldolgozásra (nem infor-
matikus felhasználók számára is) alkalmas 
formában 

Kódmester 
 

E l l e nő r z é s i  s z e m p o n t o k :  

FRISSÍTÉSEK: 

A Kódmestert és a Kódmester Profit a sza-

bálykönyvi változásoknak és a hatályos előírá-

soknak megfelelően, folyamatosan aktualizál-

juk, fejlesztjük. A szoftver legfrissebb változatát 

Ügyfeleink jelszó segítségével mindenkor letölt-

hetik honlapunkról. 

A KÓDMESTER  HAVIDÍJ ELLENÉBEN 

VEHETŐ IGÉNYBE. AZ ALAPVERZIÓ 

FELHASZNÁLÓI MOST JELENTŐS 

KEDVEZMÉNNYEL FRISSÍTHETNEK A 

„PROFI” VÁLTOZATRA! 

 

OPERÁCIÓS RENDSZER: 

A program akár DOS, akár WINDOWS operá-

ciós rendszer alatt működőképes.   

HARDVER: 

Csak a merevlemez szabad kapacitása tekin-

tetében van minimális hardverigénye a rend-

szernek: az ellenőrizendő állomány méretének 

háromszorosára van  szükség az elkészítendő 

új állomány és az ellenőrző listák helyigénye 

miatt. 

TELEPÍTÉS: 

A kapott állomány bemásolását követően,  az 

önkicsomagoló programot elindítva telepíthető 

a Kódmester. 

KONFIGURÁCIÓS IGÉNYEK: 

 
 
 

Megszűnt kódok 

Szakmai kompetencia  

Mennyiségi korlát  

Életkor 

Összeférhetetlenség 

Időkorlát 

Együtt jelentendő kódok  

Diagnózisok  

Üres beavatkozások  

Érvényes térítési kategóriák  

Beutaló munkahely 

TAJ szám  

Fizikotherápiás és gyógytornász 

beavatkozásokra vonatkozó 

korlátozások 

Intézeti kompetenciához kötött, 

„Index” jelzésű beavatkozások 

Érvényes, de „0 pontos” beavat-

kozások 

Gyermek kiegészítő pontok 

Háziorvos által rendelhető labor-

vizsgálatok 

Jelentőállomány szintaktikai 

ellenőrzése 

Betegfelügyelet 

Szükséges perc számítás 

(Kódmester Profi) 

 
 

Az ellenőrzés szűkíthető az 
egyes térítési kategóriákra, illet-
ve munkahelyekre. 
 
 
Régebbi szabálykönyvi verzió 
szerinti ellenőrzésre is lehető-
ség van, így modellezhetőek a 
szabályváltozások következmé-
nyei. 

 
HBCS Audit Tanácsadó Kft.  
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