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Χµσ ∆οχυµεντατιον Ρεθυιρεµεντσ Προχεδυρε|πδφασψµβολ φοντ σιζε 11 φορµατ
Γεττινγ τηε βοοκσ χµσ δοχυµεντατιον ρεθυιρεµεντσ προχεδυρε νοω ισ νοτ τψπε οφ ινσπιρινγ µεανσ. Ψου χουλδ νοτ δεσερτεδ γοινγ τακινγ ιντο αχχουντ βοοκσ αχχρυαλ ορ λιβραρψ ορ βορροωινγ φροµ ψουρ χοννεχτιονσ το λογ ον τηεµ.
Τηισ ισ αν νο θυεστιον σιµπλε µεανσ το σπεχιφιχαλλψ αχθυιρε λεαδ βψ ον−λινε. Τηισ ονλινε προχλαµατιον χµσ δοχυµεντατιον ρεθυιρεµεντσ προχεδυρε χαν βε ονε οφ τηε οπτιονσ το αχχοµπανψ ψου γονε ηαϖινγ οτηερ τιµε.
Ιτ ωιλλ νοτ ωαστε ψουρ τιµε. βοω το µε, τηε ε−βοοκ ωιλλ υττερλψ χιρχυλατε ψου νεω σιτυατιον το ρεαδ. ϑυστ ινϖεστ τινψ τιµεσ το αδµισσιον τηισ ον−λινε προνουνχεµεντ χµσ δοχυµεντατιον ρεθυιρεµεντσ προχεδυρε ασ χοµπετεντλψ ασ
ρεϖιεω τηεµ ωηερεϖερ ψου αρε νοω.
Χµσ ∆οχυµεντατιον Ρεθυιρεµεντσ Προχεδυρε
Νο δοχυµεντατιον οφ ιντεντ το ορδερ σερϖιχεσ ανδ προχεδυρεσ (φορ εξαµπλε, ινχοµπλετε ορ µισσινγ σιγνεδ ορδερ ορ προγρεσσ νοτε δεσχριβινγ ιντεντ φορ σερϖιχεσ το βε προϖιδεδ) Σοµε οφ τηε µορε χοµµον προχεδυρεσ τηατ ηαϖε
ρεσυλτεδ ιν ινσυφφιχιεντ δοχυµεντατιον ερρορσ, δεσχριπτιον οφ ερρορσ, ανδ λινκσ το τηε ρεθυιρεµεντσ αρε συµµαριζεδ βελοω.
Σιγνατυρε Ρεθυιρεµεντσ | ΧΜΣ
Παπερ ΧΜΣ−1500 Ρεθυιρεµεντσ (ΜΣ Εξχελ) ΧΜΣ−1500 Εξαµπλεσ. ... ∆οχυµεντατιον οφ αυδιολογιχ τεστ βαττερψ ρεσυλτσ. (βασεδ ον Ρεχορδ οφ Περχενταγε Ηεαρινγ Λοσσ ... τηε ανεστηεσια σερϖιχεσ ωερε σταρτεδ, ενδεδ, αλλ οφ τηε
ανεστηεσια τεαµ µεµβερσ ωηο παρτιχιπατεδ ιν τηε χαρε, συργεον, προχεδυρε, πατιεντ ϖιταλ σιγνσ, ετχ.
∆οχυµεντατιον Ρεθυιρεµεντσ − ϑΕ Παρτ Β − Νοριδιαν
Υσε τηε νεξτ τωο ψεαρσ το πρεπαρε φορ νεω δοχυµεντατιον γυιδελινεσ ανδ παψµεντ ρατεσ. Ον Νοϖ. 1, 2018, τηε Χεντερσ φορ Μεδιχαρε & Μεδιχαιδ Σερϖιχεσ (ΧΜΣ) φιναλιζεδ ιν τηε 2019 Πηψσιχιαν Φεε Σχηεδυλε φιναλ ρυλε
σιγνιφιχαντ χηανγεσ το δοχυµεντατιον ρεθυιρεµεντσ ανδ ρειµβυρσεµεντ φορ εϖαλυατιον ανδ µαναγεµεντ (Ε/Μ) οφφιχε ϖισιτσ (ΧΠΤ→ 99201−99215).
ΑχτιϖεΜΘ
Τηε ιντενδεδ υσερσ οφ τηισ σψστεµ αρε ΧΜΣ Χεντραλ Οφφιχε Υσερσ, Ρεγιοναλ οφφιχε Υσερσ, Σοχιαλ Σεχυριτψ Αδµινιστρατιϖε Υσερσ, Ραιλροαδ Βοαρδ Υσερσ, ανδ ονλψ αυτηοριζεδ χοντραχτορσ τηατ ηαϖε α ∆ατα υσε αγρεεµεντ
ωιτη ΧΜΣ. Χονταχτ τηε ΜΑΠ∆ Η∆ ατ ΜΑΠ∆Ηελπ≅χµσ.ηησ.γοϖ ορ 1 (800) 927−8069. Ηουρσ οφ Οπερατιον φορ τηε ΕΛΜΟ Αππλιχατιον αρε 8:00αµ το 6 ...
ΧΜΣ Φιναλλψ Ισσυεσ Ινφορµεδ Γυιδανχε ον Ινφορµεδ Χονσεντ ...
Αδυλτ ∆αψ Σερϖιχε δοχυµεντατιον ανδ βιλλινγ ρεθυιρεµεντσ Εφφεχτιϖε Αυγυστ 1, 2019, αν αδυλτ δαψ σερϖιχε προϖιδερ µυστ µαινταιν δοχυµεντατιον τηατ σηοωσ:
Μιννεσοτα Στατυτεσ, 245Α.143, συβδιϖισιονσ 4−7 ορ Μιννεσοτα Ρυλεσ, 9555.9700 φορ εαχη περσον, ασ αππλιχαβλε.

Α νεεδσ ασσεσσµεντ ανδ χυρρεντ πλαν οφ χαρε αχχορδινγ το

Αδµινιστρατιϖε Προχεδυρεσ Μανυαλ − Πιµα Χουντψ
Ιν τηε ιντεριµ φιναλ ρυλε ωιτη χοµµεντ περιοδ (ΧΜΣ−1744−ΙΦΧ) ΧΜΣ στατεσ τηατ το τηε εξτεντ α νατιοναλ ορ λοχαλ χοϖεραγε δετερµινατιον ωουλδ οτηερωισε ρεθυιρε α φαχε−το−φαχε ορ ιν−περσον ενχουντερ φορ εϖαλυατιονσ,
ασσεσσµεντσ, χερτιφιχατιονσ ορ οτηερ ιµπλιεδ φαχε−το−φαχε σερϖιχεσ, τηοσε ρεθυιρεµεντσ ωουλδ νοτ αππλψ δυρινγ τηε ΧΟςΙ∆−19 πυβλιχ ...
Παλµεττο ΓΒΑ − ϑΜ Παρτ Β − ∋Ινχιδεντ Το∋ ανδ Σπλιτ/Σηαρεδ ...
ΧΟΡΕ Χερτιφιχατιον µεανσ αν εντιτψ ηασ δεµονστρατεδ τηατ ιτσ ΙΤ σψστεµ ορ προδυχτ, ισ οπερατινγ ιν χονφορµανχε ωιτη αππλιχαβλε ρεθυιρεµεντσ οφ α σπεχιφιχ ΧΑΘΗ ΧΟΡΕ Οπερατινγ Ρυλε. Ιν ∆εχεµβερ 2017, τηε Χεντερ φορ
Μεδιχαρε ανδ Μεδιχαιδ Σερϖιχεσ (ΧΜΣ) λαυνχηεδ αν αδµινιστρατιϖε σιµπλιφιχατιον πιλοτ προγραµ το ενσυρε χοµπανιεσ αρε χοµπλψινγ ωιτη ...
42 ΧΦΡ ♣ 483.20 − Ρεσιδεντ ασσεσσµεντ. | ΧΦΡ | ΥΣ Λαω ...
δοχυµεντατιον (2∆) ωιτη ορ ωιτηουτ Μ−µοδε ρεχορδινγ; φολλοω−υπ ορ λιµιτεδ στυδψ Χ8928 Τρανστηοραχιχ εχηοχαρδιογραπηψ ωιτη χοντραστ, ορ ωιτηουτ χοντραστ φολλοωεδ βψ ωιτη χοντραστ, ρεαλ−τιµε ωιτη ιµαγε δοχυµεντατιον
(2∆), ινχλυδεσ Μ−µοδε ρεχορδινγ, δυρινγ ρεστ ανδ χαρδιοϖασχυλαρ στρεσσ τεστ υσινγ τρεαδµιλλ, βιχψχλε
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