
11.1. A klinikai audit tervezése

A minôségirányítási rendszer keretei között végzett belsô vagy a szakfelügyeleti rend-
szer által végzett külsô klinikai audit elôkészítése, tervezése során alapvetôen fontos,
hogy a vizsgált terület átgondolt, az alkalmazott módszerek pedig ennek megfelelôek
legyenek. Ezek nélkül a klinikai audit nem lesz több, mint rutinszerû adatgyûjtés vagy
adatszolgáltatás, és elmarad a kívánt eredmény: a gyakorlat javítása. Ennek érdekében
egy, a tervezést támogató lista összeállítása is szükséges, még az elôkészítés szakaszá-
ban. (NHS, 20053) 

11.1.1. Általános szempontok

A tervezés minden elemét – az ellenôrzô lista alapján – a klinikai audit protokolljában
kell rögzíteni. A tervezés, illetve a késôbbi szakaszokban készült feljegyzések, jegyzô-
könyvek részei a klinikai audit teljes dokumentációjának, melynek pontos vezetése
biztosítja az audit minôségének folyamatos ellenôrzését, és szükség esetén a javítását.

A National Institute for Clinical Excellence (NICE) két fô szempontra hívja fel a figyel-
met, amelyeket még az elôkészítés szakaszában figyelembe kell venni (NICE, 20024):
• tervezés (projektmenedzsment): a téma kiválasztása, a projekt lefolytatásának

megtervezése, a források biztosítása és a kommunikációs lehetôségek; 
• kivitelezés (a projekt módszerei): adatgyûjtés és -feldolgozás, az eredmények közzé-

tétele, az érintett felek bevonása és a minôségfejlesztés lehetôségei.

Egy klinikai audit lefolytatásához a következô feltételek szükségesek:
• pénzügyi erôforrás; 
• megfelelô szakemberek;
• a dolgozók aktív bevonása.

A klinikai audit feltételeit részletesebben lásd a 14.3. alatt.
A minôségfejlesztô projekt tervezését lásd a 16. fejezetben.
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Korábban a folyamat mérése elônyt élvezett az eredmény mérésével szemben, de a
hangsúly egyre inkább eltolódik az eredmények auditálásának irányába. Az eredményeket
ugyanakkor óvatosan kell értékelni, és a klinikai audit során azoknak a szakmai területek-
nek az eredményeit javasolt mérni, ahol egyértelmû a kapcsolat a folyamat és az ered-
mény között, illetve a folyamat és az eredmény között rövid idô telik el. (PALMER, 19987) 

Ebbe a csoportba tartoznak az elkerülhetô (megelôzhetô, kezelhetô betegségek)
halálozások. Az elkerülhetô halálozás helyzetének mérése, alakulásának követése és
értékelése a klinikai audit kiemelt fontosságú területe.

Az elkerülhetô halálozást lásd az 1.3.3.2.1. alatt.

Példa az ellátás eredményére: A sebészeti folyamat (gyakorlat, tapasztalat) igazoltan
befolyásolja a mûtéti eredményeket, illetve szövôdményeket. Ezért a sebészeti ered-
mények rutinmonitorozása ma már általánosan elfogadott mérési módszer.
(PRYTHERCH, 19988) Mérni lehet a betegek gyógyulási arányát, a halálozás arányát, az
életminôség változását vagy a mûtét során felmerült bármely egyéb problémát (beteg-
panasz, sebfertôzés, mûtéti szövôdmény).

A morbiditásra és a mortalitásra vonatkozó eredmények értékelésére többféle mód-
szer használható, melyek között például szerepelnek a mortalitást összesítô statisztikai
adatok és a tüneteket rögzítô pontozási skálák. (KHURI, 19989, BROOKER, 199910,
LONG, 199611) Az ellátási eredmények értékelésekor a case-mix indexet mindenkép-
pen figyelembe kell venni, de a populáció heterogenitásából következô eltérô ered-
mények – amelyek függetlenek az ellátás minôségétôl – korrigálására egyéb módsze-
rek is rendelkezésre állnak. (BAKKEN, 199912) Az egészségügyi ellátás eredményének

11.1.2. A vizsgált terület és téma meghatározása 

A vizsgált terület kiválasztása – mint minden minôségfejlesztô módszer esetében –
megfelelô körültekintést igényel. Nem csak a szakmai szempontokat, hanem a rendel-
kezésre álló erôforrásokat is figyelembe kell venni. 

A klinikai audit vizsgálhatja az egészségügyi ellátás struktúráját, folyamatát és
eredményét.

Példa a struktúrát vizsgáló klinikai auditra: A vérnyomás mérése a mindennapi gya-
korlat részének tekinthetô, és szerepel a minimumfeltételek között. Az ellátás minô-
sége szempontjából ugyanakkor nem elég a vérnyomásmérô meglétének elôírása, a tí-
pus is fontos. Nem mindegy, hogy milyen típusú, mennyire valid eszközzel történik a
mérés. Az Európai Hypertonia Társaság Vérnyomást Monitorozó Munkacsoportja
szerint a forgalomban lévô eszközök nem mindegyike teljesíti a az Európai Hyper-
tonia Társaság szakmai kritériumait. A téves eredmény mind negatív, mind pozitív
irányban helytelen döntést eredményezhet, amely felesleges vagy nem megfelelô ke-
zeléssel járhat. (O’BRIEN, 20015)

A folyamat gyakorlatának minôségérôl a következô módon lehet információkat gyûj-
teni (COLES, 19896):
• elektronikus adatbázisok;
• nyomtatott rutindokumentáció (beutalók, betegkartonok, kórlapok, kérôlapok,

zárójelentések stb.); 
• szóbeli információk; 
• a gyakorlat direkt megfigyelése.

A direkt megfigyelés hátránya, hogy csak akkor lesz jellemzô, ha az ellátószemélyzet
úgy tudja, hogy valódi beteggel, nem pedig megfigyelôvel van dolga. Erre a feladatra
tehát megfelelôen felkészített megfigyelôket kell alkalmazni. Hátránya továbbá az is,
hogy nem vizsgálható az ellátás minden szakasza, elsôsorban a diagnosztikai vagy a te-
rápiás folyamatok.
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• Általános problémával állunk szembe?
• Az audit ellenôriz, alkalmaz vagy létrehoz klinikai standardokat?
• A vizsgált területnek van jelentôsége a morbiditásban és a mortalitásban?
• A vizsgált területen elôforduló hibák magas kockázatot jelentenek a személyzetre,

illetve a páciensekre? 
• A vizsgált terület javításával csökkenthetôk az ellátás költségei?
• Van-e bizonyíték minôségi problémákra, mint pl. betegpanaszok vagy a kompliká-

ciók magas elôfordulási aránya? 
• Milyen a rendelkezésre álló standardok minôsége (pl. azok irodalmi adatok szisz-

tematikus értékelése vagy nemzeti irányelvek alapján készültek)?
• Az audit alkalmazásával megvalósítható-e az ellátás minôségének javulása?
• A terület változtathatóságát figyelembe vettük? 
• A változtatás megoldható egy auditcikluson belül?
• Az auditcsoport érdekelt a probléma megoldásában?
• Van-e az auditnak támogatottsága a dolgozók részérôl?
• Az auditcsoportnak van-e megfelelô képzettsége az audit végrehajtásához? 
• Van-e lehetôség arra, hogy a helyi klinikai audit a nemzeti auditprogram részévé

váljon? 
• A helyi klinikai audit kapcsolódik-e a nemzeti egészségpolitika fô célkitûzéseihez? 
• Van-e a kitûzött témának prioritása az egészségügyi szervezet mûködésében?
• Szakmán belüli vagy szakmák közötti területeket érint-e az audit?

Az elôbbi szempontok figyelembevétele alapján kiválasztott témákat rangsorolni kell,
mely folyamatba be kell vonni az összes érintett felet, így a betegeket is. (BROWN,
200518) A rangsoroláshoz olyan pontozási rendszer kialakítása javasolt, melynek segít-
ségével, skála alapján értékelhetô a kiválasztott témák fontossága a kiválasztott szem-
pontok (pl. az ellátás minôségére gyakorolt hatás) szerint. 

Minden egészségügyi szolgáltatónak saját prioritása lehet a klinikai audit témájá-
nak meghatározásakor. Ez alapján a szolgáltató vezetése eldönti, hogy az adott idô-
szakban melyik témában kell klinikai auditot végezni. A döntést befolyásolhatják a
helyi, illetve az országos egészségpolitikai prioritások (pl. rákszûrés, kardiovaszkuláris
vagy mentális betegségek).

tekinthetô a betegek véleménye a kapott egészségügyi ellátásról, ezért ide tartozik a
betegelégedettségi kérdôívek használata is. (O’DONNELL13)

Azokban az esetekben, amikor egyértelmû a kapcsolat az egészségügyi ellátás
minôsége és az eredmény között, az eredmény mérése az adott egészségügyi
szolgáltatótól elvárható.

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi ellátás eredménye komplex tényezôktôl (pl.
életkortól, nemtôl, társbetegségektôl) függ, a klinikai audit során – fôleg a minôség-
fejlesztés szempontjából – célszerû elsôsorban az ellátás folyamataival foglalkozni,
tehát azzal, hogy az ellátás folyamatai mennyire felelnek meg a jó klinikai gyakorlat
kritériumainak, a szakmai irányelvekben leírtaknak. (CUNCINS-HEARN, 200614) A jó
klinikai gyakorlattal, a szakmai standardokkal, a szakmai irányelvek alapján végzett fo-
lyamatokkal ugyanis – az adott körülményhez viszonyítva – a legjobb klinikai ered-
mény érhetô el. 

„Ha eredményeket mérsz, nem fogod tudni, hogyan érted el, de ha folyamatot
mérsz, megtudhatod, hogy mi várható a folyamat végén.” (SHAW, 1998; forrás: UBHT15)

Minél egyszerûbb és minél általánosabb a téma, annál könnyebb lesz az adat-
gyûjtés, az adatfeldolgozás és a szükséges változtatás bevezetése. Cél, hogy a
legnagyobb mértékû fejlôdés valósuljon meg a legkisebb erôforrás felhasználá-
sával, az egészségügyi ellátás legfontosabb területein.

A PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA. A prioritások meghatározását csapatmunkában ja-
vasolt végezni, melynek során a következô kritériumokat érdemes figyelembe venni
(NICE, 200216, UBHT, 200517):
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