
AUDITUL CLINIC

“Clinical Audit forms an integral part of the Clinical Governance of a 
healthcare system and Clinical Governance is the framework through 
which NHS organisations are accountable for continually improving the 
quality of services and safeguarding high standards of care by creating 
an environment in which excellence in clinical care will flourish.”
British Medical Journal, 4 July 1998

Dr. Adina GEANA

”Auditul Clinic este parte integrantă din Guvernanța Clinică a unui 
sistem de sănătate, iar Guvernanța Clinică reprezintă cadrul general pe 

baza căruia se poate determina responsabilitatea organizațiilor din 
sănătate pentru îmbunătățirea continuă a standardelor privind 

calitatea serviciilor și siguranța pacientului, prin asigurarea unui climat 
propice pentru dezvoltarea excelenței clinice”



The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) - 
“The Principles for Best Practice in Clinical Audit”, 2002

Clinical Audit is the process whereby 
actual practice is compared against 
explicit standards of good practice.



CRITERII DE BAZĂ PRIVIND STABILIREA 
STANDARDELOR DE BUNĂ PRACTICĂ (MODELE)

• Ce trebuie să urmărim pentru a stabili dacă există calitate 
– EVIDENȚA / DOVEZI (cazuri dovedite)

• Frecvența cu care ne așteptăm să identificăm cazurile care 
sunt în concordanță cu evidența – RATA / PROCENT 

• Cazurile în care, deși evidența nu este îndeplinită, există 
justificare clinică – EXCEPȚIILE

• Modalitatea în care definim evidența și excepțiie în 
procesul de colectare a datelor – PRECIZĂRI / 
INSTRUCȚIUNI



Model - Întrebări utilizate în selectarea unei teme 
de auditare clinică

DA POATE NU 
ȘTIU NU

1 Tema de auditare reprezintă un domeniu de risc?        

2 Tema de auditare acoperă un volum mare de 
activitate?        

3 Tema de auditare este un domeniu costisitor?        

4 Tema de auditare reprezintă un domeniu cu 
variabilitate mare de practică?        

5 Tema de auditare a generat probleme interne / pe plan local?        

6 Exista Ghiduri sau Protocoale disponibile (agreate) legate de 
tema de auditare?        

7 Tema de auditare are o semnificație particulară  pentru 
organizație / structură?        

8 Tema de auditare are o semnificație anume pe plan național?        



                   EXEMPLU de OBIECTIVE: 

Auditarea modalității de instrumentare (obținere) 
a consimțământului informat

• Evaluarea modului de completare a formularului 
de consimțământ 
• Constatarea dacă pacientul are sau nu propriul 
exemplar din consimțământul informat
• Verificarea faptului că obținerea 
consimțământului a fost efectuată de către 
personal de specialitate, autorizat pentru această 
activitate



CICLUL UNUI AUDIT



PROBLEME LEGATE DE AUDITUL CLINIC ÎN SPITALE

• Domeniu nou de activitate, pentru care personalul nu este încă 
pregătit

• Informații insuficiente privind modul de aplicare (desfășurare)

• Lipsa unor stimulente care să încurajeze spitalele pentru a audita 
practica curentă

• Organizare mai mult formală a procesului de auditare clinică

• Interesul scăzut față de rezultatele obținute

• Rezistența profesioniștilor față de evaluarea activității 
profesionale
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