
Klinický audit ako prostriedok 
kontinuálneho zlepšovania 

kvality v rádiológii

Horváthová M, Nikodemová D, Príkazská M
TU FZaSP, Trnava
SZU, Bratislava



Klinický audit v legislatíve

Council Directive 97/43/EURATOM 
Nariadenie vlády SR č. 340/2006 
Z.z. „o ochrane zdravia osôb pred 
nepriaznivými účinkami 
ionizujúceho žiarenia pri lekárskom 
ožiarení“
Ciele:

dosiahnuť čo najlepšiu diagnostickú
výťažnosť pri čo najnižšej radiačnej 
záťaži pacienta
znížiť počet neopodstatnených expozícií



Články 6.4 a 6.5 ED  97/43/EURATOM

6.4. – Na národnej úrovni je 
potrebné vytvoriť vhodné podmienky 
pre realizáciu klinických auditov

6.5 - Členské štáty EU sú povinné
zabezpečiť, aby bolo preukázané
plnenie DRU a pri ich prekročení boli 
zabezpečené nápravné opatrenia



Čo je klinický audit?

„systematické preverovanie alebo 
hodnotenie lekárskych 
rádiologických postupov, ktorého 
cieľom je zlepšenie kvality a 
výsledkov starostlivosti o pacienta, 
pričom sa rádiologické činnosti, 
postupy a výsledky porovnávajú so 
schválenými štandardnými 
postupmi pre správnu klinickú prax, 
upravujú a aplikujú sa nové
štandardy, ak je to potrebné“



Na čo je zameraný klinický audit?

Optimalizácia – diagnostické
referenčné úrovne, radiačná záťaž
pacienta
Klinické výstupy, efektívnosť, 
pohoda pacienta, systém 
manažmentu kvality, kontroly 
kvality 
Dôraz na odôvodnenie expozície 
pacienta



Optimalizácia

Vykonáva sa v súlade s 
požadovanou diagnostickou 
informáciou alebo plánovaným 
terapeutickým výkonom
Vyžaduje stanovenie a používanie 
DRU
Zahrňuje úsilie o súvislé
zdokonaľovanie diagnostickej 
informácie alebo výsledkov  
terapeutických výkonov



Ako motivovať na výkon klinického 
auditu?

Poskytnúť dôkazy, že existujúce QA 
programy na RDG oddeleniach 
skutočne skvalitňujú činnosť
Identifikovať vlastné chyby
pomocou externých auditov
Zlepšiť informovanosť o vhodnosti 
indikácie rádiologického vyšetrenia



Oblasti klinického auditu
Odôvodnenie – zainteresovanie indikujúcich aj 
vyšetrujúcich lekárov
Zber relevantných dát pre vytvorenie národných 
diagnostických  referenčných úrovní
Zodpovednosť – indikujúci, vyšetrujúci lekár, 
rádiologický asistent 
Záznamy – písomný protokol, referenčné kritériá
Tréning – úvodný, pravidelne sa opakujúci
Kontrola prístrojového vybavenia – dohľad, 
záznam, testy dlhodobej stability a prevádzkovej 
stálosti
Špeciálne typy vyšetrení – deti, tehotné ženy



Očakávania a výstupy auditu

Prehľad auditovaných rádiologických 
postupov s dôrazom na 

Zhromažďovanie a vyhodnotenie 
sledovaných parametrov auditu
Praktické aspekty implementácie QA
Definície a spôsob implementácie 
nápravných opatrení
Overenie prínosu uskutočnených 
školení



Problémy klinického auditu

Úhrada nákladov spojených s 
auditmi
Ochota spolupracovať a využiť
výsledky
Požiadavky na auditorov - školenia
Nedostatočná legislatíva



Klinický audit na Slovensku

Vznik Komisie Ministra zdravotníctva pre 
zabezpečenie kvality v rádiológii

Úlohy komisie:
Zrealizovaný mamografický audit
Dosiahnuté výsledky 

Zlepšenie súčasnej situácie v kvalite 
mamografických vyšetrení
Uverejnenie štandardnej metódy pre QA v 
mamografii
Vydanie odborného usmernenia pre 
preventívne mamografické vyšetrenia ako 
smernicu MZ SR

Príprava na CT audit
Sledovanie intervenčných vyšetrení



Hodnotenie výsledkov auditu

Kompenzácia 
hrúbky

Dlhodobá
reprodukovateľnosť

Vyhodnotenie 
kvality obrazu

Pred 
zavedením QA 34,5 % 10,3 % 6,9 %

Po zavedení
QA 4,5 % 0 12,8 %



Závery

Implementácia klinického auditu bude 
mať mnohonásobný prínos pre zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti:

Prostriedok na zvyšovanie kvality
Skvalitnenie praktickej činnosti 
Motivácia pracovníkom k zvyšovaniu kvality
Zlepšovanie lokálnych štandardov a 
dodržiavanie národných štandardov
Predchádzanie sporným prípadom
Zlepšenie komunikácie medzi inštitúciami

Smernica o klinických auditoch EU, 
vychádza v tomto roku  a bude záväzná
pre členské štáty
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