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Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés
az orvosi gyakorlatban – 3. rész
Klinikai audit az orvosi gyakorlatban
Gődény Sándor dr.
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar,
Megelőző Orvostani Intézet, Debrecen

A cikksorozat első két része a minőség, a minőségszemlélet fogalmát, fontosságát, a minőségirányítás, a minőségmenedzsment-rendszerek jelentőségét, illetve a bizonyítékokon alapuló orvosi gyakorlat szükségességét ismertette.
A harmadik rész a klinikai audit jelentőségét és lépéseit ismerteti. A klinikai auditnak fontos szerepe van az egészségügyi ellátás minőségének biztosításában és fejlesztésében, amely minden gyakorló orvos feladata. A klinikai audit
leggyakoribb formájában a gyakorlatot hasonlítják össze a klinikai irányelvekkel, protokollokkal és más szakmai standardokkal, és szükség esetén változtatásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a betegek a legjobb szakmai ellátásban részesüljenek. A klinikai audit tehát egy olyan minőségfejlesztő folyamatnak tekinthető, amely az egészségügyi
ellátás fejlesztendő területeit keresi, megtervezi és végrehajtja azokat a beavatkozásokat, amelyekkel az orvosi ellátás
minősége fejleszthető, majd ismételt audit (re-audit) során vizsgálja a bevezetett változtatások eredményeit. Célja
egyrészt a szakmai minőségfejlesztési tevékenységek ösztönzése, másrészt ezek hatásának mérése a klinikai hatékonyság megvalósulása érdekében. A dolgozat végén felsorolásra kerülnek az orvosi gyakorlat minőségbiztosításának és
minőségfejlesztésének kulcsfontosságú üzenetei. Orv. Hetil., 2012, 153, 174–183.
Kulcsszavak: minőség ez egészségügyben, minőségbiztosítás, minőség mérése, minőség fejlesztése, bizonyítékokon
alapuló orvoslás, klinikai audit

Quality assurance and quality improvement in medical practice – Part 3
Clinical audit in medical practice
The first two articles in the series were about the definition of quality in healthcare, the quality approach, the importance of quality assurance, the advantages of quality management systems and the basic concepts and necessity of
evidence based medicine. In the third article the importance and basic steps of clinical audit are summarised. Clinical
audit is an integral part of quality assurance and quality improvement in healthcare, that is the responsibility of any
practitioner involved in medical practice. Clinical audit principally measures the clinical practice against clinical guidelines, protocols and other professional standards, and sometimes induces changes to ensure that all patients receive
care according to principles of the best practice. The clinical audit can be defined also as a quality improvement
process that seeks to identify areas for service improvement, develop and carry out plans and actions to improve
medical activity and then by re-audit to ensure that these changes have an effect. Therefore, its aims are both to
stimulate quality improvement interventions and to assess their impact in order to develop clinical effectiveness.
At the end of the article key points of quality assurance and improvement in medical practice are summarised.
Orv. Hetil., 2012, 153, 174–183.
Keywords: quality in healthcare, quality assurance, measurement of quality, improvement of quality, evidence based
medicine, clinical audit
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viszonya szerinti felosztás, amely alapján a klinikai (szakmai, orvosi) audit is alapvetően két fő csoportra osztható:
– belső audit,
– külső audit.
A belső auditnál a szolgáltatás szakmai minőségének felülvizsgálatát az egészségügyi szolgáltató szervezet saját
szakemberei végzik, auditori végzettséggel rendelkező
dolgozóik bevonásával.
A külső audit esetében külső szakértői csoport, szakmai szervezet (például Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet [GYEMSZI],
szakfelügyelők) végzi az auditálást.
A belső audit további két típusra osztható:
– Az intézményen belüli (fekvő-, illetve járóbeteg-in
tézmények), az intézmény szakemberei által végzett
audit.
– Két ellátási szint/egység közötti kapcsolat közös au
ditálása (interface vagy interdiszciplináris audit).
Az interdiszciplináris auditnak további két formája
van:
– A járóbeteg-ellátás és a fekvőbeteg-intézet szakem
berei közösen vizsgálják a járóbeteg-ellátás szakmai
szempontjait (például indokolt volt-e a beutalás?).
– Az alapellátás és a fekvőbeteg-ellátás szakemberei közösen értékelik a fekvőbeteg-ellátás alapellátásra vonatkozó szakmai minőségét (például a zárójelentés
szakmai tartalmát a további teendők szempontjából).
A total quality management (TQM) filozófia alapján a
belső klinikai audit tekinthető fejlettebb formának, hiszen ennek során, ebben a saját maguk által szervezett
tevékenységben nyilvánul meg legerősebben az orvosok,
az ápolók és a többi egészségügyi dolgozó elkötelezettsége aziránt, hogy javuljon a gyógyító-megelőző eljárásaik, szolgáltatásaik minősége, eredményessége és hatékonysága.
Az adatgyűjtés szerint a klinikai auditot a következők
szerint lehet osztályozni:
– retrospektív adatgyűjtés,
– prospektív adatgyűjtés.
A szervezeten belüli retrospektív audit a legegyszerűbb
és a leggyakoribb. Az audit egy-egy szakmai terület, esetleg az egész szervezet szakmai működését értékeli betegkartonok és más szakmai dokumentációk felhasználá
sával.
Az egyidejű (prospektív) audit az éppen kezelés alatt
álló páciensek ellátásának felülvizsgálatát és értékelését
jelenti.
Egy harmadik típusú felosztás szerint az audit lehet
[6]:
– Generikus audit: egy betegellátó egység szolgáltatá
sainak minőségét vizsgálja.
– Problémaorientált audit: szakmai kérdéskör minőségét méri fel.
– Aktivitásspecifikus audit: egy személy vagy csoport által nyújtott egészségügyi ellátás minőségét ellenőrzi.

Rövidítések
BNO = betegségek nemzetközi osztályozása; EBM = (evidence
based medicine) bizonyítékokon alapuló orvoslás; EBP =
(evidence based practice) bizonyítékokon alapuló gyakorlat;
GYEMSZI = Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet; MEES = magyar egészségügyi ellátási standardok;
MSZ EN ISO = Magyar szabvány Européen de Normalisation
(az ISO-szabványok magyar adaptálásának rövidítése); PDCA
= plan, do, check, act (a folyamatos minőségfejlesztés lépései);
SASM = scottish audit of surgical mortality; TQM = (total
quality management) teljes körű minőségirányítás

A klinikai audit fogalma
A bizonyítékon alapuló gyakorlatot a klinikai audittal lehet rendszeresen ellenőrizni, mind szervezeti, mind
nagytérésgi regionális vagy országos szinten. „A klinikai
audit az egészségügyi ellátás minőségének kritikus elemzése, beleértve a diagnosztikai és terápiás eljárásokat, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a beteg egészségi állapotára,
életminőségére vonatkozó eredményeket.” [1].
A klinikai audit (clinical audit) a következő kérdésekre
keresi a választ [2]:
1. Az történik, aminek történnie kell?
2. A jelenlegi gyakorlat megfelel-e a standardoknak?
3. A jelenlegi gyakorlat a hivatalos irányelvek szerint
történik?
4. A klinikai gyakorlat alkalmazza-e a kutatások ered
ményei során szerzett tudást?
5. Az elérhető bizonyítékok alkalmazásra kerülnek-e
egy adott helyzetben?
Az előbbiek alapján egyértelmű, hogy a klinikai audit
célja elsősorban az egészségügyi szolgáltatás minőségének fejlesztése, a hibák javítása és az egészségügy nem
megfelelő gyakorlatának megváltoztatása. Ennek érde
kében a jelen helyzet felmérése és a változások követése
érdekében kritériumok, indikátorok és numerikus standardok segítségével méri a gyakorlatot [3, 4, 5].
A klinikai audit nem egyenlő az orvosi audittal (medi
cal audit), bár alapelvei azonosak. Az orvosi auditálás az
orvosok által nyújtott szakmai ellátás, a klinikai irányelvekre és a szakmai protokollokra épülő bizonyítékokon
alapuló orvoslás (EBM) megvalósulásának felülvizsgálatát jelenti.
A klinikai auditálás tágabb fogalom és az orvosi auditon kívül a betegellátásban részt vevő egyéb szakemberek
(például védőnők, ápolók, gyógyszerészek, dietetikusok,
gyógytornászok) tevékenységét is, a bizonyítékokon alapuló gyakorlat (evidence based practice) megvalósulását
is értékeli. A két forma között gyakran nincs éles határ,
hiszen a betegek ellátásában orvosok és más egészségügyi szakemberek egyaránt részt vesznek.

A klinikai audit formái
A klinikai auditot több szempont szerint lehet osztá
lyozni. Legegyszerűbb az auditor és az auditált szervezet
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puló kritériumokkal összevetve meghatározhatjuk azokat a területeket, amelyek változtatást vagy fejlesztést
igényelnek.
A fentiek természetesen nem zárják ki annak lehető
ségét, hogy a klinikai audit az ISO minőségirányítási
rendszer (MSZ EN ISO 9001: 2009) vagy a standard
követelmény-alapú rendszerek (pl. Magyar egészségügyi
ellátási standardok [MEES]) szerves részeként, keretei
között kerüljön alkalmazásra.
Tekintettel arra, hogy a klinikai audit szakmai szempontok megvalósulását vizsgálja, az orvosok ezt a te
vékenységet könnyebben elfogadhatják, fontosabbnak
tarthatják, mint a minőségügyi rendszerek működését
értékelő auditot, mellyel szemben még jelenleg is elég
nagy a rezisztencia. Ezért a klinikai audit egy olyan minőségkultúra kialakulását is tá
mogatja, ami fokozza a
dolgozók elkötelezettségét az egészségügyi ellátás mi
nőségének más dimenzióival szemben is.

1. ábra

A klinikai auditciklus fő lépései

A struktúra, folyamat és eredmény mérése klinikai audittal

A klinikai auditciklus fő lépései (2. ábra) nagyon hasonlítanak a folyamatos minőségfejlesztés alapjául szolgáló
PDCA-ciklushoz:

A klinikai audit használható az egészségügyi ellátás
struktúrájának, folyamatainak és eredményének szisztematikus monitorozására és fejlesztésére (1. ábra).
A klinikai audit alapelve és módszere lehetőséget
teremt arra, hogy rendszerszerű alkalmazásával folyamatosan mérjük az egészségügyi ellátás színvonalát helyi,
megyei, nagytérségi vagy országos szinten. A kapott
eredményeket a rendelkezésre álló bizonyítékokon ala-

2. ábra

Do
2. Adatgyűjtés, a jelen gyakorlat felmérése.
3. Adatok elemzése.
4. Változtatás bevezetése a gyakorlatba.

A klinikai audit ciklus fő lépései
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Kritériumok meghatározása
A kritériumok három fő csoportba oszthatók:
– struktúra kritériumai (mire van szükség a működéshez),
– folyamat kritériumai (hogyan folyik a szolgáltatás),
– eredmény kritériumai (milyen eredményeket várunk).
A struktúra kritériumai alapján a szükséges tárgyi és
személyi feltételek mérhetők.
Az ellátás folyamataira vonatkozó kritériumok a folyamat dimenzióját mérik. Alkalmazásuk támogatja azon
tevékenységek javítását, amelyek direkt módon kihatnak
az egészségügyi ellátás eredményeire. A folyamat kritériumainak kiválasztásánál alapvető szempont az, hogy
mennyire befolyásolják az eredményt. Mérésük gyakran
alkalmasabb az egészségügyi ellátás minőségének értékelésére, mint az eredménykritériumok, mivel az utóbbiak
teljesülését az ellátott betegek egészségi állapota vagy a
betegség súlyossága befolyásolhatja.
Az ellátás eredményeinek (eredmény dimenziói) közvetlen mérése azokban az esetekben alkalmazható, amikor az eredmény könnyen mérhető és rögtön az egészségügyi folyamat végén keletkezik. Az eredmények
mérésénél célszerű közbülső eredménykritériumokat is
meghatározni (például a vérnyomás, a vércukor, a koleszterinszint alakulását), hiszen így közvetlenebbül
lehet mérni az adott ellátás minőségét. Végső (kemény
végpontra) vonatkozó eredménykritériumok alkalma
zása javasolt a beteg számára fontos egészségváltozások
mérésére (halálozás, gyógyulás, életminőség változása),
illetve a nem megfelelő ellátás azonosítására, mint amilyen például a műtéti komplikációk mérése.

Check
1. Ismételt audit (re-audit): a változtatás eredményének
mérése, értékelése.
Act
1. Ismételt audit (re-audit): az eredmények értékelése,
változtatás megtartása, további fejlesztések.
A klinikai kör lépéseinek több cikluson át történő következetes megvalósítása a szakmai minőség folyamatos
javítását eredményezi. Tekintettel arra, hogy a klinikai
audit eredményes működtetéséhez széles körű módszertani ismeretek szükségesek, az orvosokon, illetve egyéb
egészségügyi dolgozókon kívül, az adott terület módszertanában jártas szakembereket (például epidemioló
gusokat, biostatisztikusokat, informatikusokat, szerve
zeti fejlesztéssel, változtatásmenedzsmenttel foglalkozó
szakembereket) is javasolt bevonni.

A klinikai audit tervezése
A klinikai audit tervezése szakmai és minőségügyi ismereteket, továbbá csapatmunkát igényel. A tervezésbe a
társszakmák képviselőit, továbbá epidemiológusokat és
biostatisztikusokat is be kell vonni. A tervezés minden
elemét – ellenőrző lista alapján – a klinikai audit protokolljában kell rögzíteni. A terv, illetve a későbbi szakaszokban készült feljegyzések, jegyzőkönyvek részei a klinikai audit teljes dokumentációjának, melynek pontos
vezetése biztosítja az audit minőségének folyamatos ellenőrzését és szükség esetén annak javítását.

A vizsgált terület meghatározása
(témaválasztás)

Példa
A műtéti komplikációk közül legjelentősebb a sebészeti
beavatkozással összefüggő halálozás. Nagy-Britanniában
a Scottish Audit of Surgical Mortality (SASM) egy olyan
nemzeti auditprogram, amely már 1994-től vizsgálja a
sebészeti ellátással (kivéve a szívműtéteket és a szülészeti
műtéteket) kapcsolatban a műtét végzésétől számított
30 napon belül bekövetkező halálozást. Az audit során
értékelésre kerültek azok a körülmények, amelyekkel a
mortalitás megelőzhető lett volna. Ennek eredményeként javult az ellátás minősége és csökkent a megelőz
hető halálozás [8].

A téma kiválasztásánál nemcsak a szakmai szempontokat, azok prioritását, hanem a rendelkezésre álló erőforrásokat is figyelembe kell venni. A klinikai audit vizsgálhatja az egészségügyi ellátás struktúráját, folyamatát és
eredményét.
Minőségfejlesztés és az orvosi gyakorlat szempontjából elsősorban az ellátás folyamataival érdemes foglalkozni, tehát azzal, hogy a folyamat mennyire egyezik
meg a legjobb klinikai gyakorlat (best practice) által
meghatározott elvárásokkal, a szakmai irányelvekben és
protokollokban rögzített ajánlásokkal, követelményekkel. „Ha eredményeket mérsz, nem fogod tudni, hogyan
érted el, de ha folyamatot mérsz, megtudhatod, hogy
mi várható a folyamat végén” [7].

Indikátorok meghatározása
Sikeresen működő klinikai auditprogramhoz nélkülözhetetlen olyan indikátorok fejlesztése, amelyek lehetővé
teszik az egészségügyi ellátás kritériumalapú értékelését.
Az indikátorok kifejlesztéséhez – hasonlóan a kritériumok tervezéséhez – megfelelő módszerek alkalmazása,
tárgyi és személyi fejlesztések szükségesek.
Előnyben részesítendők a bizonyítékokra épülő, nemzeti irányelv alapján kifejlesztett indikátorok. Ezek használata lehetővé teszi, hogy az ellátás színvonala összehasonlítható legyen a különböző egészségügyi szervezetek
között. Esetenként helyi körülmények között kifejlesz-

Kritériumok, indikátorok, numerikus
standardok meghatározása
A klinikai audit során előre meghatározott kritériumok, indikátorok és numerikus standardok alkalmazá
sával lehet mérni az ellátás szakmai minőségét.
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tett indikátorok is alkalmazhatók, ha validak és megbízhatók. Lényeges, hogy csak a legfontosabb indikátorok
kerüljenek kifejlesztésre [9].
A mindennapi gyakorlatban alkalmazott adatok alapján kifejlesztett indikátorokkal csökkenthető az adatgyűjtéssel járó megterhelés. Amennyiben nem áll
rendelkezésre megfelelő nyers adat, de a szolgáltatás

színvonalára vonatkozó alapvető indikátorról van szó,
kiegészítő adatgyűjtést szükséges végezni.

gyűjtésre. Ennek érdekében a klinikai audit protokoll
jában ki kell térni a következőkre [7]:
– A bevonásra kerülő betegcsoport meghatározása,
megadva a bevonási és a kizárási szempontokat.
– A vizsgálatban részt vevő egészségügyi dolgozók,
szolgáltatók ismertetése, felsorolása
– A vizsgálat időtartamának megadása.
Kerülendő a rövid ideig tartó utánkövetés vagy a túl
gyakran végzett mintavétel, mert ezek nem alkalmasak a
szakmai munka minőségi változásainak tényleges ellenőrzésére, továbbá felesleges megterhelést jelentenek a
dolgozók részére.

Példa
A Framework for Coronary Heart Disease indikátorokat
fejlesztett ki a coronariabetegek ellátásának értékelésére
[10].
Ezeket az indikátorokat legtöbbször a már meglévő,
az ellátás során használt rutinadatok segítségével képezték, kiküszöbölve ezzel a kiegészítő adatgyűjtésből származó problémákat.
A coronariabetegségben szenvedő betegek ellátásának
vizsgálata során derült ki, hogy több háziorvosi praxisban nem tüntették fel külön a profilaktikusan javasolt
aszpirin szedését. Ezért az aszpirin szedésére vonatkozó
információt előbb be kellett vezetni a betegdokumen
táció adatai közé, hogy ezt az indikátort rendszeres
tudják monitorozni.

Adatrögzítés tervezése
Az adatgyűjtés leggyakrabban betegkartonokból vagy
kórlapokból történik, és az adatok előre megtervezett
formában elektronikus vagy papíralapú adatlapokon kerülnek rögzítésre.
A munka során kérdőívek is használhatók, amelyekhez megfelelő kitöltési útmutatót kell csatolni.
Az adatrögzítés tervezésénél szempont a könnyű ki
vitelezhetőség és, hogy a rögzített adatok hitelesek legyenek.
Adatelemzés megtervezése
A statisztikai feldolgozást már a klinikai audit tervezési
szakaszában meg kell határozni, mert ez befolyásolja az
adatgyűjtést. A statisztikai analízis széles skálán mozoghat, az adatok százalékos arányának meghatározásán át a
komolyabb statisztikai próbákig. Általában az egyszerűbb módszerek alkalmazása javasolt, hogy azok mindenki számára érthetők legyenek [12].
A klinikai audit alapvető célja a változtatás, ezért lényeges, hogy az érintettek megismerjék a klinikai audit
célját és lépéseit. Ugyancsak fontos, hogy a klinikai audit
lezárása után az eredmények is ismertetésre kerüljenek,
ezért már a tervezési szakaszban meg kell határozni a
prezentáció tervezett idejét, a résztvevők körét, a prezentáció formáját. Az eredmények prezentálásának alapvetően két formája jön szóba: szóbeli prezentációk és
elektronikusan elküldött összefoglalók. Általában a kettő
kombinációja a leghatékonyabb.

Numerikus standardok meghatározása
A numerikus standardok elősegíthetik, hogy az egészségügyi szolgáltatók össze tudják hasonlítani ellátási
színvonalukat, illetve – nemzeti vagy regionális szintű
klinikai auditot követően – a szolgáltatók összehason
líthatók legyenek egymással, és közöttük akár rangsort
is lehessen állítani. A standard teljesítési szintjének
megismerése segítheti az egészségügyi szolgáltatók ve
zetőit abban, hogy hiányosságaikkal szembesüljenek és
meghatározzák a fejlesztés irányát.
A klinikai gyakorlat során szerzett tapasztalatok átadása segítheti a numerikus standardok szintjének meghatározását (benchmarking). A szervezetnek először meg
kell határoznia saját tevékenyégének azon területeit,
ahol az eredmények összehasonlítása és a tapasztalatok
cseréje után várhatóan a legnagyobb minőségjavítás
valósítható meg.
Ezt követően összehasonlítják elért standardjaikat a
legjobb teljesítményű szervezetekkel, majd a megismert
adatok alapján meghatározzák a fejlődés irányát. A megfelelő szakmai minőségfejlesztő program kialakítása érdekében érdemes kikérni a jobban működő szervezet
szakembereinek véleményét. A módszer sikeres alkal
mazásának alapfeltétele, hogy az összehasonlítást egy
későbbi időpontban megismételjék, amellyel a fejlődés
mértéke lemérhető [11].

Adatgyűjtés, a jelen gyakorlat felmérése
Az audit során gondot jelenthet a vizsgálati csoportba
tartozó páciensek/betegek azonosítása. Különösen a
több szolgáltatót érintő klinikai audit esetén, az egymástól különböző felépítésű és adatokat tartalmazó betegdokumentációk nehezítik a betegcsoportok azonosí
tását.
A jelenlegi ellátás során alkalmazott kódok (például
BNO) sem teszik egyértelműen azonosíthatóvá a betegek állapotát, ellátásuk és gondozásuk jellegzetességeit.
Ezért különös gonddal kell odafigyelni a betegdokumentációban szereplő adatokra.

Adatgyűjtés megtervezése
Az audit során biztosítani kell, hogy az adatgyűjtés pontosan történjen, és csak a legfontosabb adatok kerüljenek
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Az előre meghatározott kritériumok szerinti orvosi
ellátás megvalósulása adatrögzítő lapok kifejlesztésével
vizsgálható [20].
Az elektronikusan rögzített betegdokumentáció elterjedésével az adatok gyűjtése egyszerűbbé válik, a meg
felelő minőségben rögzített adatok pedig könnyebben
felhasználhatók lesznek a klinikai a udit számára.
Az adatgyűjtésnél be kell tartani az adatvédelmi és az
etikai szabályokat. A magyarországi egészségügyi ellátás során is egyre gyakrabban lesz szükséges a betegek
tájékoztatása arról, hogy egészségügyi adataik – személyiségi jogokat figyelembe véve – klinikai audit során felhasználásra kerülhetnek.
Abban az esetben, ha az adatokat közvetlenül a betegek szolgáltatják, az adatgyűjtőnek el kell magyaráznia
az adatgyűjtés célját, a rögzített adatok sorsát, és kérni
kell a beteg beleegyező nyilatkozatát.
Papíralakú vagy elektronikus betegdokumentációból
történő adatgyűjtés esetén – hasonlóan az egyéb adatgyűjtésekhez – személyi azonosítók nem használhatók
fel, azokat úgy kell kódolni, hogy a beteg személye ne
legyen azonosítható.

Néhány szempont betartása segíthet a helyes adatgyűjtésben [13, 14]:
– Bizonytalanság esetén az adatokat több forrásból kell
beszerezni.
– Hiányzó adatok esetén direkt megfigyelés végzése javasolt.
– Prospektív audit esetén adatlap kitöltése szükséges a
rutin betegdokumentáció mellett.
Az audit előtt próba-adatfelvétel javasolt annak érdekében, hogy az adatgyűjtés módszerének hibái még időben azonosíthatók és kijavíthatók legyenek. Meg kell
győződni arról is, hogy az adatgyűjtők megfelelően képzettek, ismerik mind az adatgyűjtés célját, mind az adatgyűjtés megfelelő módszerét. Ennek tisztázására továbbképzés tartása javasolt. Írásos útmutatók elkészítése is
javítja az adatgyűjtés minőségét, egyértelművé teszi a
beválasztási és kizárási kritériumokat.
Az adatrögzítőket fel kell készíteni arra az esetre is, ha
a betegdokumentációban található adatok ellentmondásosak. Ennek érdekében tanácsos egy olyan próba-adatrögzítést végezni, amikor azonos adatforrásból származó
– az audithoz szükséges – adatok kerülnek rögzítésre,
majd ezt követően statisztikai módszerrel összehasonlításra. A rögzített adatok közötti eltérések értékelése később segíti a betegdokumentációban található adatok
egységes értelmezését.
Klinikai audit során az orvosi vagy ápolási dokumen
tációk jelentik a leggyakoribb adatforrásokat, annak ellenére, hogy gyakran nem alkalmasak a pontos adatgyűjtésre.
A betegdokumentációra épülő audit nehézségeit
jelzi, hogy olyan vizsgálatról is szerepelhet bejegyzés,
amelyet – bár a klinikai irányelv, protokoll (szakmai
standardok) előír –, de az valójában nem történt meg
[15, 16]. Arra is vannak példák, hogy olyan nem köte
lezően előírt vizsgálatokat vagy beavatkozásokat végeztek el, amelyeket nem tüntettek fel a betegek dokumentációjában. Nehezítheti az egységes adatgyűjtést az is,
hogy még azonos területen dolgozó orvosok is elté
rően ítélhetik meg a betegdokumentációban rögzítendő adatok körét ugyanarra az ellátási folyamatra vonatkozóan [17].
Tekintettel arra, hogy az előbbi gondok ellenére jelenleg is a betegdokumentáció az adatok gyűjtésének leggyakoribb forrása, a klinikai audit szempontjából is tö
rekedni kell arra, hogy javuljon a betegdokumentáció
minősége, a rögzített adatok validitása. Az adatgyűjtés
megfelelősége az adatrögzítők előzetes képzésével javítható [18].
A mindennapi gyakorlatban rögzített adatok felhasználásának előnye, hogy csökkenti a klinikai audittal járó
adminisztrációs megterhelést, és segíti a szükséges változtatás eredményességének vizsgálatát re-auditok során [19].
Az adatgyűjtéshez két különböző nyomtatványt ér
demes használni:
– a betegekre vonatkozó adatgyűjtő lapokat,
– a betegek adatait összesítő nyomtatványt.
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Adatok elemzése
Az adatok elemzése legtöbbször nem igényel bonyolult
statisztikai ismereteket, de – főleg országos vagy nagy
térségi (regionális) szintű klinikai audit során – az adatok feldolgozásánál, elemzésénél biostatisztikus bevo
nása javasolt [13, 21, 22].
Az adatok feldolgozását követően az eredmények értékelése a következő lépés, azaz az indikátorok segítségével a gyakorlatot össze kell hasonlítani az auditkritériumokkal és a numerikus standardokkal.
A klinikai audit ezen szakaszában – a kritériumok,
illetve a numerikus standardhoz viszonyított eltérés esetén – meg kell határozni az eltéréseket, azok okait, a változtatást igénylő területeket, továbbá a megfelelő menedzsmenti stratégiát és módszert az eredményes
változtatás bevezetése érdekében.
A klinikai auditnál alapvetően fontos az eltérés okainak
tisztázása. Tanulmányok igazolták, hogy az eltérés valós
okainak feltárása nélkül bevezetett változtatás nem lesz
eredményes és tartós [23]. Az okok tisztázásának fon
tosságára hívja fel a figyelmet az a felmérés is, amely szerint az orvosok koruktól függően is igen különböző módon látják el betegeiket. A fiatalabb orvosok sokkal
többször véleményeznek magas vérnyomást, koszorúérszűkületet vagy agyi érbetegséget, és főleg a legújabb
gyógyszerekkel igyekeznek gyógyítani. Az idősebbek
pedig legtöbbször életmód-változtatást, megfelelő ét
rendet, rendszeres testmozgást és a dohányzás abba
hagyását javasolják [24]. A felmérés eredménye aláhúzza
a rendszeresen végzett klinikai auditok szükségességét,
illetve azt, hogy az eredményes változtatás érdekében
az orvosok korát is fontos figyelembe venni.
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Változtatás bevezetése a gyakorlatba

amelynek feladata az integrált betegellátás kifejlesztése
volt. Ennek érdekében egy olyan új kommunikációs
stratégiát alakítottak ki, amely az összes érintett felet

bevonta a felmerült probléma megbeszélésébe, és a szükséges teendők meghatározásába. Új dokumentáció és
egy új pszichológiai állapotfelmérő rendszer is beve
zetésre került. Ismét meghatározták a szükséges strokeágyak számát és új betegutakat alakítottak ki.
A re-audit eredménye a következőket igazolta:
– Megnőtt azoknak a betegeknek az aránya, akik gyógyultan távoztak.
– A kórházi tartózkodás időtartama csökkent.
– Csökkent a kórházban kialakuló (iatrogen) szövőd
mények száma.
Ismételten fontos hangsúlyozni, hogy a klinikai audit
nem egyszerűen csak a bizonyítékokon alapuló gyakorlat (evidence based practice – EBP), a bizonyítékokon
alapuló orvoslás (EBM) megvalósulását méri, értékeli,
hanem egyben szakmai minőségfejlesztő módszer is

(3. ábra).
Ez csak akkor lehet eredményes, ha a szükséges minőségfejlesztés a gyakorlat mérése során észlelt eltérések
okainak meghatározása alapján történik, illetve, ha a
szükséges változtatásba a szakma képviselői, az ellátásban résztvevő orvosok és a páciensek is be vannak vonva.
Az alábbi példák azt szemléltetik, hogy a páciensek
bevonása nélkül – ami tartalmazza az ellátással kapcso
latos elképzeléseik, tapasztalataik megismerésérét, tu
dományos adatokra épülő tájékoztatásukat – nem lehet
sikeres auditprogramot szervezni. Ugyanakkor az a következtetés is levonható, hogy ha az audit kialakítása során a helyi viszonyokat is figyelembe vették, illetve, ha a
környezet minden esetben támogató volt, akkor a re-audit a változás sikerességét igazolta.

Az eredmények és az okok ismeretében következik a klinikai audit döntő – és talán legnehezebb szakasza –,
a változtatás gyakorlati bevezetése [2, 13]. Az audi
tokból származó következtetések figyelembevételével
egyértelmű, a gyakorlatban jól megvalósítható ajánlá
sokat kell kialakítani. Meg kell határozni a minőség
fejlesztés szempontjából legfontosabb prioritásokat.
Az eredményes változások elérése érdekében az alábbi
kérdéseket kell tisztázni:
– Mit kell megváltoztatni?
– Milyen új feltételeket kell biztosítani?
– Melyek azok a tényezők, amelyek figyelmen kívül
hagyhatók?
– Hogyan építhetünk a jelenlegi gyakorlatra?
A változtatás gyakorlati megvalósításának sikeressége
érdekében kiemelt fontossága van a csapatmunka során
kialakított cselekvési terveknek, amelyek segítik feltárni
a sikertelenség okait [25].
A hatékonyságra törekvő cselekvési tervben megha
tározó szerepe van a megfelelő motiváció kialakításának [26]. A megfelelő motivációval és módszertani
ismeretekkel rendelkező csapattagok képesek lesznek

olyan körülmény kialakítására, amelyben – részben egymástól tanulva, részben egy hatékony teamvezetés segítségével – a változtatások kivitelezhetők [27]. Ebben
meghatározó szerepe van a minőségfejlesztő eszközök
(például ok-okozat diagram, Pareto-diagram, kölcsönhatásháló) rendszeres alkalmazásának, amelyek alkal
masak a problémák azonosítására [28].
A legtöbb klinikai auditprogram ebben a szakasz
ban szokott véget érni, és soha nem derül ki, hogy a javasolt változások bekövetkeztek-e, és azoknak mi lett
a hatása.

Példa
Antibiotikumok felírása gyermekkori középfülgyulla
dásban [32]
Gyermekorvosok egy csoportja, egy Cochrane-review
Az első audit által feltárt okok részletes elemzésének és
alapján,
amely a kezdődő gyermekkori középfülgyul
a megfelelően bevezetett változtatás ellenére, a klinikai
ladás
antibiotikumokkal
történő kezelésének kérdéseiaudit eredményeként nem mindig valósul meg a gya
vel
foglalkozott,
klinikai
auditot végzett. A klinikai
korlat javulása vagy az nem lesz tartós [2, 29]. Ezért a
a

uditot
követően
egyetértettek
abban, hogy új gyakorváltoztatás eredményének megtartása érdekében re-
latra
van
szükség,
de
felismerték
azt is, hogy ennek be
auditra, esetleg re-auditciklusokra van szükség. Ezek
vezetése
nehézséget
jelenthet.
A
szisztematikus
irodalmi
célja – a változtatás monitorozásán kívül – azon tényezőknek az azonosí
tása, amelyek gátolják a változtatás áttekintés következtetéseit figyelembe véve megegyezgyakorlati megvalósulását. Ilyen tényező lehet például tek abban, hogy nem javasolják rögtön az antibioti
az irányelvek gyakorlati alkalmazásával szembeni ellen kumok használatát, hanem megfelelő tájékoztatás keretében előbb megkérik a szülőket, hogy csak figyeljék a
állás [30].
gyerek állapotának alakulását.
Ennek segítésére olyan írásos tájékoztatót készítettek,
Példa
amely a témával kapcsolatos kutatások eredményeit fogAkut stroke kezelése [31]
Az akut stroke kezelését vizsgáló első klinikai audit lalta össze, és az alternatív kezelési lehetőségeket, köztük
az egészségügyi szervezetek együttműködésének hiá- a lázcsillapítás módszereit, (például paracetamol adása)
nyát és a klinikai gyakorlat nagyfokú variabilitását iga ismertette. Az új kezelési elv bevezetését követően csökzolta. Az eredmény alapján egy munkacsoport alakult, kent az antibiotikum felhasználása.

Ismételt audit:
a változtatás eredményének értékelése
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kiválasztása

Monitoring

Változtatásmenedzsment

Miért nem
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Javítsunk
a gyakorlaton

Minőségfejlesztő
technikák
alkalmazása

Minőségfejlesztő
technikák
alkalmazása

Klinikai audit mint minőségfejlesztő módszer

Példa
Fájdalomcsillapítás császármetszés után [33]
Klinikai audit során problémaként merült fel a császármetszésen átesett nők fájdalomcsillapítása. Ennek megszüntetése érdekében – a bizonyítékok áttekintése
után – egy új protokollt fejlesztettek ki, amelyet egy
fájdalomintenzitást értékelő vizsgálattal is kiegészítet
tek, továbbá bevezették a gyermekágyasok öngyógy
szerelését. Ezt olyan betegtájékoztatóval támogatták,
amely ismertette az „enyhe”, a „közepes” és az „erős”
fájdalom esetén szükséges teendőket.
A néhány hónappal később megismételt audit a kö
vetkezőket igazolta:
– a gyermekágyasok elégedettebbek voltak a fájdalomcsillapítással,
– a fájdalom incidenciája csökkent,
– javult a betegek mobilitása,
– a kórházi ápolás időtartama csökkent.

ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszer vagy a Magyar egészségügyi ellátási standardok (MEES) auditálása
között az, hogy a klinikai audit elsősorban szakmai kérdésekre keresi a választ.
Az eddigi irodalmi adatok alátámasztják, hogy mind a
külső, mind a belső klinikai audit módszere alkalmas
arra, hogy a bizonyítékon alapuló irányelvek, protokollok és a gyakorlat összehasonlítása alapján, az eltérések
okainak meghatározását követő változtatás bevezetésével javítsa az egészségügyi szolgáltatás minőségét, de
ennek mértékét az adott szervezet minőségkultúrája

befolyásolhatja [35, 36, 37]. A klinikai audit csak akkor
lehet hasznos a gyakorlat számára, ha minden esetben
megtörténik a tapasztalatok levonása mind országos
vagy regionális szinten, mind a szervezeten belül, il
letve megtörténik az eredmények széles körű megismertetése a szakmával [38].

Következtetések

A cikksorozat kulcsfontosságú üzenetei

A belső klinikai auditnak egyre inkább a szakmai tevékenység részévé kellene válnia, amely során szisztema
tikusan, kritikusan és minőségszemlélettel elemezzük
saját szakmai tevékenységünket annak érdekében, hogy
javítsuk tevékenységünk eredményét és hatékonyságát
[34]. Alapvető különbség a klinikai audit és az MSZ EN

A minőség az egészségügyi ellátás olyan tulajdonsága,
amely a betegek egészségének maximalizálására törekszik, miután mérlegelte a várható előnyöket és kockázatokat, amelyek az egészségügyi ellátás során várhatók.
A minőségbiztosítás és minőségfejlesztés az orvosi
gyakorlat szerves része, attól el nem választható.
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A minőségirányítási rendszerek kialakítása nem cél,
hanem eszköz annak érdekében, hogy javuljon az orvosi
ellátás minősége.
Alapvető az egészségügyi ellátás folyamatos mérése,
fejlesztése, beleértve a szakmai irányelveknek való megfelelést is. Ehhez szükséges strukturális, folyamat- és
eredményorientált indikátorrendszer kifejlesztése és folyamatos alkalmazása.
A folyamatos szakmai fejlődés, hatásos, eredményes
és biztonságos egészségügyi technológiák, valamint a
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V. Magyar „NOTES” Konferencia
a gasztroenterológia és a sebészet határterületéről
2012. március 3. szombat – 8 óra 30 perc
Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti Klinika – Tanterem, 1082 Budapest, Üllői út 78.
• A vastagbél vizsgálatának újdonságai: a colonoscopiától – a virtuális colonoscopián át – az endoscopos UH vizsgálatig
• Japán gasztroenterológusok endoscopos submucosus dissectioról szóló előadása és a beavatkozás élő közvetítése
az endoscopos laborból
• PEG: változások az indikációban és a kivitelezésben, minimál invasiv radiológiai gastrostoma és RTG képerősítő
segítségével végzett PEG behelyezés
• Természetes szájadékokon keresztüli specimen eltávolítás (NOSE) és műtét
• Endoprothesis behelyezés vastagbél ileusban
• Hands-on training
COVIDIEN single-port training-box: csomózás gyakorlása
Transrectalis single-port műtét gyakorlása
Nyelőcső stent behelyezés gyakorlása
PEG behelyezés gyakorlása modellen
A konferencia szakdolgozók és orvosok részére is pontszerző.
Információ: Dr. Lukovich Péter, Telefon: (06-20) 825-8900
E-mail: hungaronotes@hungaronotes.hu
Bővebb információ: www.hungaronotes.hu
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