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1. CE ESTE AUDITUL CLINIC?
Auditul clinic reprezintă o abordare a îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale
bazată pe datele clinice colectate de cadrele medicale cu scopul de a sprijini munca
acestora în îmbunatăţirea calităţii îngrijirii pacienţilor.
Prin definiţie, conform Directivei 59EURATOM/2013, auditul clinic este o
examinare sistematică sau o revizuire a procedurilor medicale radiologice, care
urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi rezultatelor îngrijirii pacientului printr-o analiză
structurată prin care practicile radiologice, procedurile şi rezultatele sunt examinate
comparativ cu standardele acceptate privind procedurile radiologice medicale, implicând
modificări ale practicilor în urma indicaţiilor şi aplicarea noilor standarde dacă este
necesar.
Auditul clinic este, în primul rând, un instrument clinic şi profesional, nefiind un
instrument de reglementare sau de management.
2. CARE ESTE SCOPUL AUDITULUI CLINIC?
Scopul principal al acestei forme de asigurare a calităţii este imbunatatirea
ingrijirii pacientului cu intenţia de a maximiza efectul de ingrijire clinica si a minimiza
efectele nocive asupra individului şi societăţii în ansamblu.
Obiectivele generale ale auditului clinic, ca activitate multidisciplinară, pot fi
rezumate la:
-

Imbunatatirea calitatii ingrijirii pacientului;
Promovarea utilizarii eficiente a resurselor;
Imbunatatirea furnizarii si organizarii serviciilor clinice;
Promovarea pregatirii si educatiei profesionale.

Prin compararea practicilor cu standardele de buna practica, auditurile clinice
pot informa atat personalul unitatilor medicale auditate cat si partile interesate despre
elementele esentiale ale calitatii si punctele slabe ale serviciilor clinice in general.
3. ÎN CE CONSTĂ AUDITUL CLINIC?
Auditul clinic acoperă toate etapele legate de "foaia de parcurs", ce contribuie la
calitatea întregului proces de îngrijire a pacientului. Pentru a acoperi întreag procesul
clinic, auditul clinic abordează cele trei elemente principale ale practicilor medicale:
structura, procesul, şi rezultatul:







Structura - indică calitatea resurselor materiale (instalaţii, echipamente, bani),
resurselor umane (numărul şi calificările personalului), şi a structurii
organizaţionale.



Procesul – se referă la acţiunile pacientului în încercarea sa de a obţine
imbunătăţirea stării de sănătate, precum şi acţiunile practicantului în a oferi un
diagnostic.



Rezultatul - indică efectele îngrijirii asupra stării de sănătate a pacienţilor şi a
populaţiei (follow-up).
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Un audit clinic cuprinzător privind practicile medicale radiologice de diagnostic
constă în evaluarea calităţii tuturor elementelor implicate în aceste practici, care includ
personalul, echipamentele şi procedurile. Orice lacune în tehnologie, resurse umane şi
proceduri ar trebui să fie identificate, astfel ca instituţia să fie capabilă să planifice
îmbunătăţirile.
Ca parte a procesului şi a rezultatului se vor audita toate instrucţiunile şi punerea
în aplicare a acestora, de la trimiterea pacientului la examenul radiologic de diagnostic
până la follow-up examinării.
În evaluarea recomandărilor privind calitatea examinărilor radiologice, o atenţie
specială se va acorda punerii în aplicare a procedurilor de optimizare. Acest lucru
implică evaluarea dozei pacientului în radiodiagnostic în raport cu calitatea imaginii
radiologice, aceste evaluări de doză reprezentând componentele fizice necesare tuturor
auditurilor clinice.
Audituri clinice fie ele interne sau externe, pot fi de diferite tipuri şi niveluri, pentru
diferite activităţi (domeniul de aplicare), sau diferind în meticulozitatea de evaluare
(profunzime).
Domeniul de aplicare, înseamnă faptul că un singur audit clinic poate evalua
întreg procesul clinic radiologic (audit complet) sau poate fi limitat la anumite părţi critice
ale acestuia (audit parţial).
Profunzimea se referă la faptul că auditurile clinice pot evalua părţi generice ale
practicilor clinice sau pot merge mai în profunzime la o examinare individuală selectată.
Când se stabileste pentru prima dată un audit clinic într-o unitate medicală,
natura auditului poate fi relativ superficială, pentru a obţine o indicaţie a calităţii
generale a procedurilor radiologice şi informaţii despre funcţionalitatea sistemului
calităţii. În cazul re-auditurilor succesive obiectivele pot fi mai profunde în zonele critice
selectate, în timp ce evaluarea globală poate fi simplificată şi axată pe verificarea
problemelor constate la auditurile anterioare.
Schimbările necesare ar trebui implementate la nivel individual, de echipă, sau la
nivel de unitate medicala şi se recomandă efectuarea monitorizării ulterioare în vederea
confirmării îmbunătăţirii serviciilor medicale furnizate pacientului.
Astfel, auditul clinic este un proces ciclic care demonstrează că îmbunătăţirile
au fost atinse şi susţinute.
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Fig. 1. Ciclul auditului clinic

4. AUDITURI INTERNE SAU EXTERNE?
Auditul clinic este o activitate sistematică şi continuă, auditurile interne sau autoevaluări şi auditurile externe sunt de importanţă egală şi se completează reciproc în
vederea realizării unor rezultate optime.
Auditurile clinice interne şi auto-evaluările sunt efectuate în cadrul unităţii
medicale, ca parte a procedurilor generale de asigurare a calităţii şi ar putea servi drept
o fază pregătitoare utilă introducerii auditului extern. Pe termen lung, auditurile interne
sau auto-evaluările periodice construiesc sau menţin o atitudine deschisă pentru
auditurile externe şi oferă o experienţă şi informaţii de fond în scopul de a obţine
beneficii maxime în cazul auditului extern.
Auditurile clinice externe sunt efectuate de către un organism de audit extern
sau auditori independenţi de unitatea medicală care va fi auditată. Valoarea auditurilor
externe constă, în principal, în furnizarea unui audit cu perspective mai generale şi mai
largi, eliminarea posibilei incapacităti a experţilor interni de recunoastere a punctele
slabe şi elementele de îmbunătăţire în propriile lor practici de lungă durată şi de rutină.
Auditul clinic ar trebui să acopere în mod ideal, cele trei categorii de mai sus
(structura, proces şi rezultat). Auditurile clinice externe acoperă bine structura si
procesul, dar evaluarea rezultatelor poate fi dificilă în imagistica de diagnostic. Pentru o
evaluare eficientă a rezultatului sunt de obicei necesare studii de cercetare medicală
avand ca scop dezvoltarea unor indicatori adecvaţi ai rezultatelor clinice, iar metodele
de evaluare a rezultatului utilizate de către unitatea radiologică ar trebui să fie evaluate
în timpul auditului extern.
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5. CARE ESTE CORELAŢIA ÎNTRE AUDITUL CLINIC ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
DE EVALUARE A CALITĂŢII SAU INSPECŢII DE REGLEMENTARE
Auditul clinic este diferit de alte sisteme de evaluare a calităţii şi de inspecţiile de
reglementare. Există diferenţe clare în ceea ce priveste scopul evaluarii, domeniul de
aplicare, precum şi metodele utilizate, cât şi în consecinţele rezultatelor observaţiilor,
impactului şi utilizarii lor.
Audituri clinice reprezintă o evaluare independentă a modului în care practica
clinică este comparabilă cu ghidurile de bună practică, şi sistemele medicale existente
ating standardele de calitate, cu scopul principal de a îmbunătăţii îngrijirea pacientului.
Auditul clinic ar trebui stabilit şi implementat astfel încât să reducă acţiunile inutile
care se suprapun cu alte sisteme de evaluare a calităţii şi inspecţii de reglementare.
6. DE CE ESTE IMPORTANT?
Calitatea îngrijirii pacientului reprezintă elementul central şi responsabilitatea
practicii medicale şi a furnizarii serviciilor medicale, avand trei componente:
- siguranţa pacientului
- eficienţa clinică a actului medical
- experienţa / percepţia pacientului
Auditul clinic oferă o metodologie privind furnizarea componentelor îmbunatăţirii
calităţii îngrijirii pacientului.
7. DE CE ESTE IMPORTANT PENTRU MEDICI?
În primul rând, auditul clinic este un instrument util cadrelor medicale în procesul
de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii medicale oferite pacienţilor. Există şi alte beneficii, iar
motivele pentru care auditul clinic este important pentru medici sunt prezentate mai jos.
7.1.

Rolul medicului în îmbunătăţirea calităţii îngrijirii pacientilor

Scopul principal al unui medic angajat este de a oferi cea mai bună îngrijire
posibilă pacientului. Astfel, pe langă asistenţa medicală de înaltă calitate, medici pot
realiza schimbări şi îmbunătăţiri în unitatile medicale prin intermediul auditului efectuat
la nivel local prin mai multe căi cum ar fi:
• furnizarea leadership-ului
Leadership-ul clinic este o competentă majoră importantă, necesară pentru
eficienţa actului medical. Implicarea în conducerea clinică, mai ales cand apare
necesitatea îmbunătăţirii calităţii îngrijirii pacientului în contextul economic actual,
protejează împotriva prioritizării clinice nepotrivite. De cele mai multe ori doar un medic
va îndeplini acest rol.
• colectarea efectivă a datelor relevante şi exacte cu privire la furnizarea de
servicii medicale
Doar medicii sunt în masură să cunoască punctele forte şi punctele slabe,
precum şi acceptabilitatea şi valabilitatea datelor clinice. Implicarea acestora în
colectarea de date prin audit clinic îmbunătăţeşte acurateţea datelor colectate şi
încurajează acceptarea şi asumarea responsabilităţii pentru rezultatele obţinute.
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• furnizarea experientei clinice în colaborarea cu conducerea unităţii
Pentru implementarea schimbarilor în practica clinică medicii ar trebui să
colaboreze cu managerii. Toate implicaţtiile medicilor în schimbare ar trebui comunicate
şi apreciate de către manageri mai ales din punct de vedere al impactul prezis asupra
altor servicii. Imbunătăţirea serviciilor se realizeaza cel mai usor prin colaborarea activă
între medici, ca leaderi clinici şi manageri.
În efectuarea auditului clinic, medicii ar trebui sa ia în considerare implicaţiile
financiare legate de furnizarea şi schimbarea serviciilor. Este important în orice moment
să recunoască faptul că există o sumă finită de bani pentru furnizarea de servicii de
îngrijire a sanătăţii şi să înţeleagă implicaţiile financiare necesare modificărilor pe care
doresc să le implementeze.
• reflectarea propriilor rezultate sau ale echipei medicale în practică
Medicii, ca practicieni potenţial independenţi şi autonomi, trebuie să fie în
permanenţă la curent cu schimbările care ar putea influenţa standardele de bună
practica.
• implementarea şi urmărirea eficienţei îmbunătăţirilor recomandate în urma
auditului
O etapă importantă a ciclului de audit este managementul schimbării. Această
fază oferă o ocazie excelentă pentru medici de a-şi dezvolta abilităţi de a conduce şi de
a inspira schimbarea. Implicarea în efectuarea auditului clinic şi asumarea
responsabilităţii pentru impulsionarea schimbări în practică ajută la dezvoltarea
abilităţilor de leadership şi management.
Aceste abilităţi în managementul schimbării îmbunătăţesc în mod semnificativ
eficienţa medicului în procesul de dezvoltare şi îmbunătăţire. Aceste abilităţi pot fi
obţinute prin dezvoltare profesională şi încorporarea acesteia în practica profesională
de zi cu zi.
7.2.

Cerințe legislative

Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale (NSR04), aprobate prin Ordinul comun MSF si CNCAN, nr. 285/79/2002, M.O. Partea I, nr.
446 bis din 25 iunie 2002, ca transpunere a Directivei 97/43/Euratom cât şi Directiva
59EURATOM/2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia
împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante (care abrogă
Directiva 97/43/Euratom) recomandă punerea în aplicare a auditului clinic în
conformitate cu procedurile naţionale.
Ghidul de utilizare a examenelor radiologice şi imagistice medicale bună practică
medicală pentru standardele profesionale include necesitatea îmbunătăţirii calitatii
asistenţei medicale.
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7.3.

Auditul ca parte a dezvoltării profesionale continue

Deşi în prezent dezvoltarea profesională continuă a medicilor tinde să se
concentreze asupra aspectelor clinice legate de îngrijirea pacientului, în lumina
recomandărilor internaţionale, în viitorul apropiat va creşte nevoia de formare
profesionala în îmbunătăţirea calităţii, inclusiv audit clinic. Există multe oportunităţi de
dezvoltare a cunoştinţelor profesionale privind îmbunătăţirea calităţii prin prelegeri,
seminarii, workshop-uri, cursuri de leadership clinic.
7.4.

Auditul ca parte a formării și educării

Auditul clinic şi tehnicile privind managementul schimbării asociate pot deveni o
parte tot mai importantă în practica medicala şi de formare medicală. Medicii cu
experienţă vor trebui să fie în măsură să contribuie la formarea medicilor rezidenţi în
acest domeniu.
Medicii rezidenţi ar putea fi obligaţi să demonstreze cunoştinţele lor cu privire la
auditul clinic şi îmbunătăţirea calităţii în prin procesul lor de evaluare. Auditul clinic la
nivel local poate oferi un mod de învăţare creativă şi constructivă.
7.5.

Auditul și cercetarea

Auditul clinic, în principiu, nu poate fi considerat activitate de cercetare, deoarece
nu este conceput pentru a aduce noi cunoştinţe sau pentru a testa ipoteze. Cu toate
acestea există posibilitatea desfăşurarii unor activităţi de cercetare ca parte din procesul
de audit clinic prin a indica întrebările de cercetare la care ar trebui să se răspundă.
Unele audituri clinice se bazează pe colectarea continuă de date si construirea de baze
de date foarte importante cu informaţii exacte şi de înaltă calitate.
8. DE CE ESTE IMPORTANT PENTRU SOCIETĂŢILE PROFESIONALE?
Societăţile profesionale pot avea un rol activ în coordonarea auditului clinic local
în scopul îmbunătăţirii beneficiul şi a creşterii potenţialului de benchmarking (analiză
comparativă).
De exemplu, societăţile pot participa la:
• asigurarea unui forum de specialisti pentru a defini o strategie pentru dezvoltarea
serviciilor;
• dezvoltarea ghidurilor de bună practică;
• stabilirea criteriilor de audit în scopul standardizării auditului la nivel local şi a
comparării;
• coordonarea activităţii de audit local sau regional;
• furnizarea de sisteme personalizate de colectare a datelor pentru a a facilita
colectarea, analiza şi raportarea de date;
• utilizarea datelor furnizate de auditurile locale pentru a promova schimbarea şi
dezvoltarea serviciilor în cadrul specialităţii;
• elaborarea de recomandări;
• participarea la efectuarea auditului clinic.
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9. DE CE ESTE IMPORTANT PENTRU COLEGIUL MEDICILOR?
Colegiul Medicilor poate contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea standardelor de
îngrijire a pacientului prin mai multe metode, inclusiv:
Reprezentare profesională:
Colegiul Medicilor poate dezvolta şi promova situaţii de îngrijire a sănătăţii pentru
a determina schimbarea la nivel naţional. Argumentele pentru schimbare şi dezvoltare
pot fi sprijinite de către informaţiile provenite prin audit clinic.
Educaţie şi formare profesională:
Învăţarea şi educarea medicilor este o componentă critică a asigurării calităţii şi
îmbunătăţirii îngrijirii pacientului, nu doar în formarea de bază, dar şi post-calificare, ca
parte a dezvoltării profesionale continue. Aceasta ar trebui să includă pe lângă
aspectele clinice de îngrijire a pacientului şi noţiuni de dezvoltare personala, cum ar fi
leadership clinic, managementul schimbării şi funcţionarea eficientă a organizaţiei.
Standarde clinice:
Colegiul Medicilor poate oferi mediul pentru colectarea de date comparative la
nivel naţional cu privire la îngrijirea clinică, date care pot fi utile medicilor în
îmbunătăţirea protocoalelor clinice la nivel local. Mai mult decât atât, Colegiul poate
asigura metode eficiente de revalidare pentru medici, iar audit clinic va fi un instrument
important pe care Colegiul îl poate folosi pentru a evalua medicii din punctul de vedere
al preocupării lor de a îmbunătăţi calitatea îngrijirii pacientului pe care o oferă.
10. REZUMAT ASUPRA BENEFICIILOR AUDITULUI CLINIC
- îmbunătăţirea procesului de asigurare a calităţii
- atingerea nivelului de calitate şi a toleranţelor de
acceptabilitate în conformitate cu standardele
- îmbunătăţirea satisfacţiei pacientului
- instrument pentru optimizarea practicii (creşterea
raportului beneficiu / risc)
- îmbunătăţirea capacităţii şi eficienţei serviciului
Standardizare mai bună a
- aplicarea mai frecventă a ghidurilor şi protocoalelor
procedurilor şi practicilor:
bazate pe dovezi
- dezvoltarea de standarde / ghiduri de bună practică
interne şi naţionale
- aderarea la standardele naţionale
Beneficii financiare:
- reducerea cheltuielilor in cadrul serviciilor medicale
radiologice
- aplicarea în proiecte finanţate la nivel european
Scăderea dozei de
- micşorarea expunerii la radiaţii ionizante a pacientului şi
radiatii asociate
personalului
examinării radiologice
- optimizarea expunerilor pacientului
Identificarea punctelor
- identificarea neconformităţilor
slabe ale practicilor şi a
- recunoaştere pentru calitate
situaţiilor de malpraxis
- evidenţierea nevoilor în ceea ce priveşte resursele
Îmbunătăţirea serviciilor
medicale radiologice, din
punctul de vedere al
calităţii îngrijirii şi
radioprotecţiei pacientilor:
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Evitarea incidentelor şi
accidentelor
Creşterea comunicării şi
conştientizării bunelor
practici în unităţile
medicale
Noi idei, un nou mod de
gândire, noi proceduri
Promovarea dezvoltării
unor sisteme de calitate
Alte beneficii:

- reducerea erorilor
- efectul „team building”
- nivel ridicat de satisfacţie
- confirmarea bunelor practici
- motivarea personalului pentru creştere calităţii
- reducerea „vederii înguste”
- proceduri noi şi moderne de optimizare a radioprotecţiei
pacienţilor
- transparenţa procedurilor
- posibilitatea de a controla utilizarea reglementărilor şi
procedurilor scrise în instituţie
- încrederea în proceduri, practici şi servicii
- îmbunătăţirea expertizei profesioniştilor
- progresele de nivelul tehnic ale instituţiei
- îmbunătăţiri realizate printr-o abordare pozitivă (fără
presiuni ale autorităţilor)
- stimularea educaţiei profesionale continue, creştere
profesională a tinerilor specialişti
- bun instrument de management pentru instituţie, oferă o
mai bună privire de ansamblu asupra responsabilităţilor
angajatilor şi de auto-reglementare
- personalul din unităţile medicale deven mai familiarizaţi
cu factorii care influenţează îngrijirea pacienţilor
- prevenirea litigiilor
- benchmarking (metoda de management modern menită
să conducă la creşterea performanţelor instituţiei prin
„observarea” mediului înconjurător şi stabilirea
performanţelor care trebuie egalate)

NOTĂ:
Acest material informativ doreşte să furnizeze informaţii generale cu privire la
auditul clinic şi la beneficiile care pot fi aduse de implementarea acestuia în activităţile
medicale care implică utilizarea radiaţiilor ionizante.
Scopul lui este de a oferi informaţii actuale bazate pe ultimele recomandări
internaţionale şi naţionale de specialitate.
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