Ambuláns lap audit
A dokumentáció finanszírozási szempontból való
megfelelôségének vizsgálata a járóbeteg-szakellátásban
Ennek a szolgáltatásnak a keretében az
Ellenôrzési szempontok:

intézmény által kiválasztott munkahe-
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lyek dokumentációs szokásainak finan-
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finanszírozási adatokat, és mennyiben
hordoznak

Az ellenôrzött ambuláns lapokat
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ellenôrzési

kockázatot.

•
A rendszeres átvilágítás tartósan
magas színvonalra emelheti az
egészségügyi ellátás adminisztrációját az Ön intézményében is.
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