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oPtyMAlIzACjI PRoCeSÓW zARząDCzyCH

Abstract

Internal audit should assist public organization in meeting their goals and improving the efficiency of 
management processes. This paper describes the objectives and manner of internal audit, also within the 
meaning of quality management. The selected tools supporting the audit cycle (SWOT and P�ST analysis) 
are described. �xamples from the literature indicate the areas that may be covered by the audit conducted 
in health care facilities. Systemic changes in health care induce the need for new analyses to streamline 
management processes. The developed survey is proposed as a research tool, useful in gathering relevant 
information.
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Streszczenie

Audyt wewnętrzny powinien wspierać organizację publiczną w realizowaniu wyznaczonych celów 
i wpływać na wzrost efektywności procesów zarządczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono cele 
i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego, również w rozumieniu zarządzania jakością. Opisano 
wybrane narzędzia wspomagające prowadzenie audytu (analiza SWOT i P�ST). Na przykładach z lite-
ratury wskazano wybrane obszary, których może dotyczyć audyt przeprowadzany w placówkach opieki 
zdrowotnej. Zmiany systemowe w ochronie zdrowia indukują potrzebę przeprowadzania nowych ana-
liz służących usprawnieniu procesów zarządczych. Proponowanym narzędziem badawczym, pomocnym 
w zebraniu istotnych informacji, jest opracowana ankieta.

tło prawne

Audyt wewnętrzny, jako narzędzie badawczo – oceniające, powinien wspierać or-
ganizację publiczną w realizowaniu wyznaczonych celów, wpływając na wzrost efek-
tywności procesów zarządczych. Podkreśla się szczególnie znaczenie jego funkcji 
doradczej, realizowanej przez prowadzenie systematycznej, uporządkowanej oceny 
działalności operacyjnej organizacji, a także przez wskazanie sposobów na podniesie-
nie wydajności i jakości pracy oraz przejrzystości działań [1].

Pojęcie „audyt” pochodzi od łacińskiego słowa audire, oznaczającego słuchać, 
badać. W Polsce ten termin wprowadzono do użycia na początku lat 90. XX wieku 
w odniesieniu do audytu zewnętrznego, obejmującego weryfikację sprawozdania fi-
nansowego przez biegłych rewidentów oraz firmy audytorskie [2, 3]. Pierwotna forma 
audytu sprowadzała audytora do roli kontrolera, sprawdzającego poprawność zapisów 
księgowych i identyfikującego próby oszustwa. Na przestrzeni lat rola audytora ewo-
luowała, czyniąc go osobą odpowiedzialną za ocenę funkcjonowania całych systemów 
kontroli i zarządzania ryzykiem [4].

W czasach polityki rynkowej i konkurencyjności każda forma podnoszenia jakości 
świadczonych usług przez usprawnienie zarządzania jest pożądana. Można tego do-
konać za pośrednictwem audytu wewnętrznego, który służy wyłącznie celom zarząd-
czym, zapewniając wewnętrznie o prawidłowości systemów i procesów w organizacji, 
ale ostatnie dziesięciolecia to także okres upubliczniania wyników audytów jakości 
– usystematyzowanych i niezależnych badań mających stwierdzić, czy działania odno-
szące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy usta-
lenia te są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów (definicja według 
PN-ISO 8402). W podsumowaniu chodzi wprawdzie o jedno: osiągnięcie wyznaczone-
go celu. Warto zatem analizować problem optymalizacji systemów zarządczych przez 
pryzmat możliwych do wykorzystania narzędzi weryfikacyjnych, takich jak audyt we-
wnętrzny czy audyt jakości, ponieważ ich zaplanowane współistnienie w organizacji 
niewątpliwie pozwoli osiągnąć efekt synergii.

Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy wprowadzili uproszczoną nomenkla-
turę w celu wskazania różnic lub podobieństw w poszczególnych rodzajach audytów 
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wewnętrznych. Mianem audytu wewnętrznego określono audyt realizowany zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych, a mianem audytu jakości – audyt realizo-
wany w oparciu o wdrożone normy, zgodnie z przyjętą w organizacji polityką jakości.

Coraz więcej polskich placówek opieki zdrowotnej decyduje się na wdrażanie sys-
temów zarządzania jakością opartych na wymaganiach ISO serii 9001, idąc w ślad 
za wieloma organizacjami produkcyjnymi i usługowymi. Za stosowaniem takiego na-
rzędzia zarządzania przemawia nie tylko możliwość usprawnienia realizacji procesów 
i świadczenia usług o coraz wyższej jakości czy wzrost zadowolenia pacjentów, ale 
przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności placówek świadczących usługi me-
dyczne, podnoszenie ich rangi na rynku usług medycznych czy w końcu torowanie 
przez nie drogi do korzystniejszych kontraktów.

Publiczne placówki opieki zdrowotnej, będąc jednostkami sektora finansów pu-
blicznych, zobowiązane są ponadto od 2010 roku przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych do wprowadzenia systemu kontroli zarządczej, który ma zagwarantować 
właściwe zarządzanie jednostką [5, 6].

Mamy więc do czynienia ze współistnieniem różnych systemów zarządzania 
w świadczących rozmaite usługi organizacjach czy jednostkach sektora publicznego, 
przez co coraz częściej spotyka się pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania orga-
nizacją. Przytoczone wyżej najczęściej spotykane systemy zarządzania: jeden – narzu-
cony przez ustawodawcę, drugi – narzucony przez rynek usług medycznych, aby za-
funkcjonować w sposób efektywny, powinny się komunikować i korzystać ze wspólnie 
wypracowanych metod, narzędzi, dokumentów – w miarę możliwości zunifikowanych, 
opartych na wspólnym słowniku pojęciowym i – przede wszystkim – na wspólnej stra-
tegii i metodyce oceny ryzyka.

Łączenie kontroli zarządczej z aktualnymi systemami zarządzania organizacją może 
budzić kontrowersje i stwarzać początkowe trudności. Porównanie wymagań stawia-
nych systemom zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001 oraz regulacji prawnych, 
którym podlega kontrola zarządcza wskazuje jednak, że systemy te mają wiele wspól-
nych elementów i zgodne cele. Oba nakładają na organizację obowiązek funkcjono-
wania zgodnego z prawem, wymagają określania celów, doskonalenia realizowanych 
procesów, okresowej rewizji (czy auditingu) systemów. Takie analogie dają możliwość 
zespojenia obu systemów w zintegrowany system zarządzania umożliwiający organi-
zacji skuteczną realizację celów [6].

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych wprowadziła ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach 
publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku [3, 7].

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) art. 272 ust. 1. podaje definicję:
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Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów 
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze [5].

Natomiast według IIA (The Institute of Internal Auditors), najstarszej na świecie 
organizacji zrzeszającej audytorów wewnętrznych:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przy-
sporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na sys-
tematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania 
ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. 
Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych pro-
cesów, jak również poprzez doradztwo [8].

IIA opracował Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrz-
nego oraz Kodeks etyki, którego celem jest promowanie zasad etyki zawodowej au-
dytora wewnętrznego. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu we-
wnętrznego wielu krajach są traktowane jako wzorzec przy tworzeniu własnych norm 
prawnych [9].

Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych, Minister Rozwoju i Finansów jako standardy audytu wewnętrznego dla jedno-
stek sektora finansów publicznych wyznaczył Międzynarodowe standardy praktyki 
zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez IIA. Stosowanie tych standardów 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. [5, 10].

Wszystkie obowiązkowe elementy Międzynarodowych ramowych zasad praktyki 
zawodowej (IPPF) zawierają się w Międzynarodowych standardach praktyki zawodo-
wej audytu wewnętrznego wraz z Kodeksem etyki. Zgodność ze Standardami i Kodek-
sem etyki świadczy więc o respektowaniu obowiązkowych elementów IPPF [11].

Audyt wewnętrzny prowadzi się w państwowych jednostkach budżetowych, uczel-
niach publicznych, samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które 
nie zostały utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, agencjach wykonaw-
czych, państwowych funduszach celowych – jeżeli w tych jednostkach kwota ujętych 
w planie finansowym dochodów lub wydatków (lub, odpowiednio do typu jednostki: 
przychodów lub kosztów) przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. Ponadto, w wymie-
nionych jednostkach audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, 
jeżeli: 1) żadna z kwot, ujętych w ich planach finansowych dochodów lub wydatków 
(lub, odpowiednio do typu jednostki: przychodów lub kosztów) nie przekracza 100 000 
tys. zł lub 2) jednostka zatrudnia mniej niż 200 pracowników [5].

Wraz z utworzeniem ram prawnych dotyczących prowadzenia audytu wewnętrz-
nego w opiece zdrowotnej buduje się środowisko sprzyjające ciągłej poprawie jakości 
[12]. Audyt oraz informacja zwrotna (feedback) są – samodzielnie lub w charakterze 
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kluczowej składowej systemu zarządzania jakością – szeroko stosowane jako metoda 
optymalizacji procesów zarządczych. Działalności te prowadzą do zwykle niewielkiej, 
ale potencjalnie istotnej poprawy w praktyce medycznej [13].

Audyty wewnętrzne, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, mogą mieć tak-
że charakter audytów zewnętrznych. Dzieje się tak np. kiedy duże jednostki rządowe 
lub samorządowe, które mają w swoich strukturach organizacyjnych komórkę audytu 
wewnętrznego, zlecają wykonanie badania audytowego w jednostkach czy strukturach 
podległych lub nadzorowanych (jednostkach organizacyjnych, spółkach, funduszach), 
które z mocy prawa nie muszą organizować własnego audytu wewnętrznego.

Wśród typowych audytów jakości można wyróżnić:
– audyty wewnętrzne, zwane też audytami pierwszej strony, przeprowadzane przez 

samą organizację w celach wewnętrznych, a także w jej imieniu dla potrzeb kontroli 
zarządzania oraz innych celów wewnętrznych;

– audyty zewnętrzne, zwane audytami strony drugiej lub strony trzeciej:
audyty strony drugiej przeprowadzają strony zainteresowane organizacją (np. • 
klienci czy występujące w ich imieniu osoby);
audyty strony trzeciej są prowadzone przez neutralne i niezależne organizacje • 
zewnętrzne – na przykład takie, które prowadzą certyfikację na zgodność z wy-
mogami ISO serii 9001 [14].

Obszary audytu jakości i audytu wewnętrznego różnią się między sobą w sposób 
zasadniczy: audyt jakości zawsze dotyczy konkretnego obszaru, wcześniej ustandary-
zowanego i poddanego certyfikacji. Ze względu na przedmiot, który podlega ocenie, 
audyt jakości można więc podzielić na: audyt systemu jakości, audyt wyrobu, audyt 
procesu, audyt usługi [15].

Z kolei uniwersum audytu wewnętrznego jest o wiele szersze; w zasadzie jako dzie-
dzina interdyscyplinarna nie znajduje w obszarze przedmiotowym ograniczeń. Ograni-
czeniem może być tylko czynnik ludzki, zarówno w osobie zarządzającego – zlecające-
go audyt, jak i samego audytora – osoby o określonych kwalifikacjach i wiedzy, która 
powinna być adekwatna do powierzonego zadania.

Cele i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego

Główne cele audytu wewnętrznego zawarte w definicji zarówno ustawowej, funk-
cjonującej w polskiej rzeczywistości prawnej, jak i definicji sformułowanej przez IIA 
to:

– wsparcie organizacji w osiąganiu jej celów,
– ocena i usprawnienie kontroli, procesów zarządzania ryzykiem oraz zarządzania 

organizacją,
– niezależna i obiektywna działalność doradcza, mająca na celu usprawnienie dzia-

łania organizacji,
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– systematyczne i metodyczne podejście do oceny.
Jasne i zrozumiałe cele dają możliwość ciągłej weryfikacji osiągnięć, są więc pod-

stawą sukcesu organizacji. Poniżej przedstawiono jeden z podziałów celów bizneso-
wych organizacji, opracowany przez The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tradeway Commission (COSO) [16]:

– cele strategiczne – opracowują wytyczne realizacji misji organizacji, są uszczegó-
łowione i zwykle uwzględniają konkretne ramy czasowe;

– cele operacyjne – dotyczą efektywności działania organizacji;
– cele sprawozdawczości – skupiają się na rzetelności informacji finansowych;
– cele zgodności – zobowiązują do przestrzegania przepisów prawnych.
Audyt wewnętrzny dopasowuje się do potrzeb organizacji, transponując jej cele 

na istotę swoich działań, stąd wyróżniamy audyty operacyjne, audyty zgodności, au-
dyty systemu, audyty działalności, audyty finansowe, audyty informatyczne, audyty 
personalne, audyty badania klinicznego i wiele innych. Dużo prościej rzecz się ma w 
przypadku audytów jakości. Celami audytu jakości są:

– sprawdzenie, czy elementy systemu jakości są zgodne z określonymi wymaga-
niami,

– ocena wdrożonego systemu jakości pod kątem skuteczności w realizacji przyję-
tych celów i polityki jakości,

– doskonalenie audytowanego działania,
– ocena spełnienia wymagań wynikłych z przepisów prawa [17].
Z analizy przytoczonych celów dla poszczególnych rodzajów audytów można wy-

snuć jednoznaczny wniosek: są to cele wspólne, różniące się tylko stopniem uszczegó-
łowienia lub samym zakresem przedmiotowym, czy też – mówiąc inaczej – obszarem 
audytu. W przypadku zintegrowanych systemów zarządzania problem ujednolicania 
celów dla poszczególnych typów badań zaniknie w sposób naturalny – połączone w je-
den krwioobieg poszczególne systemy zarządzania, realizowane przez tych samych 
ludzi, przy użyciu tych samych narzędzi i metod, będą posiadały wspólnie wyznaczo-
ne cele, mierniki ich realizacji, rejestry ryzyk, potencjały do doskonalenia. Audytorzy 
wewnętrzni realizujący audyt w myśl ustawy o finansach publicznych nie mogą też 
zapominać o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2015 
r. poz. 1480) [18], które określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu 
wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrz-
nego, wskazując poszczególne kroki w procesie audytu. Ogólnie można wyróżnić pięć 
etapów prowadzenia audytu w placówce opieki zdrowotnej (rys. 1):
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Rysunek 1. �tapy prowadzenia audytu wewnętrznego.
Opracowanie własne na podstawie: V. Smiianov [12]

Bardziej szczegółowy algorytm przeprowadzania audytu wewnętrznego przedsta-
wiła �. Dąbrowska (rys. 2) [19]:
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Rysunek 2. Algorytm przeprowadzania audytu wewnętrznego. Źródło: �. Dąbrowska [19]
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 1. Planowanie audytu
W praktyce występują dwa rodzaje audytów: planowy i bieżący (doraźny) [19]. I 

tak na przykład, zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015, audyty jakości należy 
przeprowadzić w zaplanowanych ramach czasowych (odstęp nie dłuższy niż 12 mie-
sięcy od poprzedniego), określając ich kryteria oraz zakres i zapewniając, by ich wyni-
ki były raportowane, a właściwe korekty wprowadzane niezwłocznie. Norma wymaga 
dokumentowania dowodów na wdrożenie programu audytu oraz jego wyników [14].

W przypadku audytów wewnętrznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 
przeprowadza się je na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego. W uzasadnio-
nych przypadkach audyt wewnętrzny może być przeprowadzany poza planem audytu. 
Kierownik komórki audytu wewnętrznego, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, 
do końca roku przygotowuje (na podstawie analizy ryzyka) plan audytu na kolejny rok 
[5].

Audyt bieżący (pozaplanowy), może być inicjowany w zależności od potrzeb, za-
równo w przypadku audytu jakości jak i audytu wewnętrznego, ze względu na okolicz-
ności takie jak:

istotne zmiany w systemie, czy w samej organizacji,• 
obniżenie jakości wyrobów/usług, incydenty wskazujące na zaistniałe niepra-• 
widłowości,
doraźne potrzeby kierownictwa.• 

2. Wyznaczenie zespołu audytorów i audytora wiodącego/ koordynatora zadania
Audyt wewnętrzny prowadzi audytor zatrudniony w jednostce lub usługodawca 

w niej niezatrudniony. Audyt wewnętrzny prowadzi się na podstawie pisemnego upo-
ważnienia kierownika jednostki, po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji służ-
bowej [5].

Audyty jakości organizacja przeprowadza na swoim systemie jakości przez własne-
go, wyszkolonego audytora, lub też przy pomocy audytora wynajętego [17].

3. Przygotowanie audytu. Wybór wskaźników/ obszarów do audytu
Przystępując do realizacji audytu, audytor uwzględnia między innymi: wyniki ana-

lizy ryzyka identyfikujące konkretne obszary do badania, tzw. obiekty audytu, priory-
tety kierownika jednostki oraz dostępne zasoby kadrowe.

Rozpoczynając realizację zadania, audytor wewnętrzny przeprowadza przegląd 
wstępny. W jego ramach zaznajamia się z celami i zakresem działalności jednostki, 
dokonuje oceny ryzyka i ustala z audytowanym kryteria oceny mechanizmów kontroli. 
Po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego audytor przygotowuje program tzw. zada-
nia zapewniającego, odzwierciedlając przede wszystkim: wynik przeglądu wstępnego, 
uwagi audytowanego i kierownika jednostki, zasoby konieczne do realizacji zadania, 
temat, cel, zakres zadania i przewidywany czas jego trwania, ryzyka w obszarze obję-
tym audytem, kryteria oceny oraz datę rozpoczęcia i zakończenia zadania.
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Zakres przedmiotowy audytu może obejmować cały obszar działalności lub jego 
część, może też objąć kilka takich obszarów. Analogicznie, zakres podmiotowy może 
dotyczyć jednej lub kilku komórek organizacyjnych jednostki. W przypadku jednostek, 
które stosują podejście procesowe, zakres audytu może obejmować proces [18].

Prawidłowe wykonanie audytu jakości również wymaga starannego zaplanowania. 
Ponieważ niemożliwe jest objęcie wszystkich czynników, najważniejszym wymogiem 
staje się wybór odpowiednich wskaźników do określania wyników. Wśród wskaźni-
ków wyróżniamy wskaźniki procesów i wskaźniki wyników. Pierwsze z nich obrazują, 
jak skuteczny jest cały system w leczeniu pacjentów w odpowiednim czasie i przy uży-
ciu właściwego leczenia. Drugi zaś mówi o wynikach, takich jak śmiertelność i powi-
kłania. Stwierdzono, że sprawozdanie z audytu nie powinno publikować więcej niż 10 
do 15 wskaźników, aby wywrzeć największy wpływ na dostawców usług medycznych, 
kontrolujących przyznawanie środków publicznych [20].

Wskaźnik stosowany do oceny jakości opieki powinien być:

Konkretny (ma logiczny, prosty i zrozumiały opis/definicję)1. 
Specyficzny (odnosi się do opieki zdrowotnej)2. 
Kompleksowy (całościowo obrazuje i ocenia badaną kwestię)3. 
Akceptowalny (uznany zarówno przez osoby, których działanie jest poddane ocenie4. 
za pomocą danego wskaźnika, jak i osoby dokonujące oceny)
Trafny (odzwierciedla faktyczny poziom opieki)5. 
Rzetelny (zapewnia powtarzalność pomiaru)6. 
Dyskryminacyjny (umożliwia odróżnienie wysokiej/niskiej jakości opieki)7. 
Przydatny (daje podstawę do podejmowania należytych decyzji)8. 
Komparatywny (umożliwia dokonanie porównań)9. 
Naukowy (10. evidence based – oparty na potwierdzonych danych naukowych)

Tabela 1. Jaki powinien być wskaźnik stosowany do oceny jakości opieki? 
Opracowanie na podstawie: Tomasik T. [21]

W Polsce istnieje zapotrzebowanie na opracowanie uniwersalnych wskaźników ja-
kości, które mogą być wykorzystane tak przez personel medyczny w toku wewnątrz-
zakładowych procesów poprawy jakości, jak i przez zarząd dla potrzeb zewnętrzne-
go monitorowania jakości. Literatura podaje wiele przykładów wskaźników jakości 
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dotyczących zagadnień organizacyjnych i problemów klinicznych opieki zdrowotnej, 
warto zatem korzystać z istniejących doświadczeń. Wskaźniki te mogą być transfe-
rowane między krajami, lecz wymaga to ich adaptacji, uwzględniającej różnice m.in. 
w zasobach, epidemiologii chorób, kulturze zawodowej [21]. Przykładowo, różnice 
w prowadzeniu audytu w Zakładach Opieki Zdrowotnej na terenie różnych państw 
wynikają z tego, ze w krajach o wysokich dochodach pacjenci nie płacą bezpośrednio 
za opiekę – jest gwarantowana przez ubezpieczenie, a w krajach o niskich dochodach 
większość pacjentów musi za taką opiekę płacić. Implikuje to potrzebę wykorzystania 
innych wskaźników do oceny do działalności placówek opieki zdrowotnej [22]. Przy-
kłady takich różnic w indykatorach przedstawiono w poniższej tabeli:

Kraje o niskich i średnich dochodach Kraje o wysokich dochodach

Całkowita liczba dni hospitalizacji Wskaźnik śmiertelności po 28 dniach 
z powodu nagłego ataku serca

Wydatki bieżące na dzień hospitalizacji Wskaźnik śmiertelności po 30 dniach 
z powodu nagłej operacji

Długość pobytu w szpitalu Liczba oczekujących pacjentów

Ocena zapobiegania infekcjom –
zgodnie z rządowymi wytycznymi

Wskaźnik zakażenia 
metycylinoopornym szczepem
S. aureus (MRSA) na 10.000 dni 
hospitalizacji

Wskaźnik obłożenia łóżek Wskaźnik rentowności

Dni hospitalizacji przypadające na personel 
medyczny

Prawdopodobieństwo odejścia 
pracowników w ciągu 12 miesięcy (1 
= niskie, 5 = wysokie)

Jednostkowy koszt opieki ambulatoryjnej Średnia stawka prowizyjna

Tabela 2. Wskaźniki wydajności szpitala według Adhikari A. [22]
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Mimo korzyści płynących z wykorzystania wskaźników, należy zwrócić uwagę na 
związane z nimi zagrożenia. Dokonywane za ich pomocą pomiary jakości opieki nie 
powinny stanowić zbytniego obciążenia biurokratyczno – administracyjnego dla perso-
nelu medycznego. Istnieje pokusa wyrywkowego podejścia do opieki i mierzenia tylko 
tych czynników, które można zmierzyć bez dużego nakładu pracy i kosztów. Zwiększe-
nie starań kadry pracowniczej w obszarach objętych monitorowaniem i zmniejszenie 
wysiłku w innych także może prowadzić do zafałszowania oceny [21]. Samo badanie 
systemu jakości w ramach audytu polega na gromadzeniu dowodów przez wywiady, 
przeglądzie dokumentów oraz obserwacjach działań w dziedzinach, które obejmuje 
audyt. Wszelkie spostrzeżone niezgodności audytor zapisuje na przygotowanych for-
mularzach [17].

4. Raport z audytu
Po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu lub wniesieniu zastrzeżeń przez au-

dytowanego, audytor wewnętrzny sporządza „sprawozdanie z zadania zapewniające-
go”. Ustalenia są potwierdzeniem stanu istniejącego; służą potwierdzeniu poprawno-
ści działań podejmowanych w audytowanym obszarze, skuteczności mechanizmów 
kontrolnych, ich adekwatności i efektywności. Wtedy nie trzeba formułować zaleceń. 
Jeżeli natomiast ustalenia wykażą nieskuteczność czy niewystarczającą skuteczność 
wdrożonych mechanizmów kontrolnych, wymaga się sformułowania zaleceń. Wyma-
ga to analizy przyczyn wystąpienia nieprawidłowości, po której można określić dzia-
łania naprawcze lub usprawniające. Zasadne jest wskazanie, jakie skutki może rodzić 
niepodjęcie przez audytowanego tych zaleceń [23].

Sprawozdanie powinno być, w świetle rozporządzenia „jasne, zwięzłe, przejrzy-
ste, obiektywne oraz kompletne.” Sprawozdanie powinno być zrozumiałe i użyteczne 
przede wszystkim dla odbiorców – audytowanego i kierownika jednostki. Dlatego ra-
port musi zawierać najważniejsze informacje, bez zbędnych powtórzeń i bez specyficz-
nych – np. zawodowych – sformułowań. [23].

W przypadku audytu jakości najważniejszą częścią takiego sprawozdania jest spis 
zauważonych niezgodności. Ich występowanie może być spowodowane następującymi 
przyczynami:

– dokumenty systemu nie są zgodne z wymogami norm/przepisów,
– opracowane procedury są nieprawidłowo wdrożone do praktyki,
– praktyka jest nieskuteczna, tzn. nie prowadzi do uzyskania wymaganego wyniku/

celu.
Audyt kończy przekazanie raportu stronie audytowanej [17].
5. Działania poaudytowe
Sprawozdanie z audytu trafia do odbiorców: kierownika jednostki oraz audytowa-

nego lub audytowanych. W przypadku wdrożonej koncepcji zarządzania procesowego 
odbiorcą sprawozdania powinien być właściciel procesu. W takim przypadku, a także 
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gdy zadanie zapewniające obejmuje kilku audytowanych, audytor może przekazać po-
szczególne części sprawozdania osobom odpowiedzialnym za działalność w zakresach, 
które ich dotyczą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów:

Audytowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, 
ustala sposób i termin oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, po-
wiadamiając o tym na piśmie kierownika komórki audytu wewnętrznego i kierownika 
jednostki. W przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany przedstawia, w ter-
minie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, pisemne stanowisko 
kierownikowi jednostki i audytorowi wewnętrznemu [18].

Ostateczną decyzję co do realizacji zaleceń podejmuje kierownik jednostki; gdy 
uzna, że zalecenia powinny być realizowane, powinien wyznaczyć osobę za to od-
powiedzialną. W sytuacji, gdy kierownik jednostki podtrzyma odmowne stanowisko, 
audytor wewnętrzny nie będzie przeprowadzał czynności sprawdzających [18].

Po otrzymaniu raportu z audytu jakości osoby zarządzające obszarem lub badanym 
procesem decydują o działaniach korygujących, które należy podjąć, by wyeliminować 
przyczyny i skutki niezgodności. Wymaga się zbadania skuteczności działań, podję-
tych w wyniku audytu. Jeśli były one skuteczne, audytor potwierdza to w karcie zapisu 
niezgodności, co skutkuje jej „zamknięciem”. Jeżeli po weryfikacji rozpoczętych dzia-
łań korygujących audytor uzna, że nie przynoszą one pożądanych wyników, sporządza 
właściwą adnotację i powtórnie określa niezgodność [17].

Wybrane narzędzia wspomagające prowadzenie audytu

Placówki opieki zdrowotnej, dążąc do optymalnego rozwoju, muszą analizować 
otoczenie, w którym funkcjonują. Często wykorzystywanymi w tym celu narzędziami 
są: analiza SWOT oraz analiza P�ST.

Analiza SWOT Analiza P�ST

S (Strenghts) – mocne strony
W (Weaknesses) – słabe strony
O (Opportunities) – szanse
T (Threats) – zagrożenia

P (Political �nvironment) – środowisko polityczne
� (�conomic �nvironment) – środowisko ekonomiczne
S (Sociocultural �nvironment) – środowisko społeczno-
kulturowe
T (Technological �nvironment) – środowisko 
technologiczne

Tabela 3. Analiza SWOT i P�ST. Opracowanie na podstawie [24]
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W tabeli 4 zestawiono wybrane wyniki analizy audytu, wykonanego w 2015 r. 
w pewnym polskim powiatowym SPZZOZ (w woj. mazowieckim) za pomocą narzędzi 
SWOT oraz P�ST [24]:

S

wykwalifikowany, doświadczony personel•	
dobre efekty leczenia•	
dyspozycyjność personelu•	
krótki termin planowanego przyjęcia•	

W

słaba komunikacja wewnętrzna; niedostateczny przepływ informacji•	
niedostateczna obsada dyżurowa pielęgniarek•	
zbyt duże dysproporcje w zarobkach personelu wyższego szczebla względem •	
pozostałych
nazbyt szeroki asortyment leków•	

O

skorzystanie ze środków unijnych celem modernizacji: działalności podstawowej/•	
infrastruktury informatycznej/systemu ociepleń
współpraca z innymi placówkami ZOZ: uzupełnienie ofert placówek zamiast •	
konkurencji
połączenie powiatowego i miejskiego SPZOZ•	

T
sytuacja finansowa placówki•	
skomplikowana sytuacja prawna•	
braki kadrowe•	

P

Sytuacja otoczenia politycznego w ochronie zdrowia pod koniec 2015 roku była 
niepewna. Najważniejszą zmianą dokonaną przez poprzedni rząd było wprowadzenie 
„pakietu onkologicznego”. Brak wprowadzenia okresu pilotażowego spowodował, że 
placówki stanęły przed trudnym wyborem: czy starać się realizować ten pakiet, czy z 
niego zrezygnować, tracąc część środków z kontraktów z NFZ

� W okresie objętym audytem, środowisko ekonomiczne w kraju było stabilne. Złożyły 
się na to: malejące bezrobocie, dodatnia stopa wzrostu gospodarczego, brak inflacji

S

Pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich praw. Wymagane jest zatem nie tylko 
świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie, ale też poprawa komunikacji 
z pacjentem. Należy mu starannie wyjaśniać przebieg leczenia, możliwe powikłania, a 
przede wszystkim traktować go jako kooperanta w drodze ku zdrowiu

T

Postęp technologiczny w medycynie postępuje niezwykle szybko. Konieczne jest 
doskonalenie oferty placówek ochrony zdrowia przez wyposażanie ich w nowoczesną 
aparaturę, szkolenia kadry medycznej i wprowadzanie innowacyjnych metod 
leczniczych [24]

Tabela 4. Opracowanie na podstawie: [24]
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zarządzanie ryzykiem – narzędzie doskonalące
współczesne modele zarządzania w ochronie zdrowia

O zarządzaniu ryzykiem można mówić tylko wówczas, gdy to ryzyko daje się okre-
ślić i ocenić. Zarządzanie ryzykiem można zinterpretować jako działania zarządcze, 
których zadaniem jest identyfikacja i ocena ryzyka oraz walka z przyczynami poten-
cjalnych niepewności. Przed opracowaniem strategii zarządzania ryzykiem należy po-
szczególne zdarzenia niepożądane zidentyfikować oraz przyporządkować je do okre-
ślonych grup ryzyka, przeprowadzając ocenę trafności ich identyfikacji. Wyróżnia się 
6 strategii zarządzania ryzykiem:

– strategia zachowawcza – może być stosowana wówczas, gdy nie da się przewi-
dzieć skutków podejmowanych działań, a całkowita bierność nie implikuje negatyw-
nych konsekwencji – w takiej sytuacji najbardziej bezpiecznym i racjonalnym sposo-
bem zachowania staje się odmowa jakiegokolwiek działania;

– strategia pasywna – wynika z założenia, że jednostka jest istotnym elementem 
składowym środowiska, stąd o jej bezpieczeństwo będą dbały inne podmioty (np. firmy 
ubezpieczeniowe, konsultingowe etc.);

– strategia defensywna bierna – opiera się na przeświadczeniu, że bezpieczeństwo 
jednostki tylko w ograniczonym stopniu zależy od niej samej. Środków zaradczych 
poszukuje się wśród obowiązujących standardów i dostępnych ofert rynkowych;

– strategia defensywna aktywna – wykorzystuje jedną z wymienionych metod:
unikanie• 
zatrzymanie• 
transfer ryzyka• 
kontrolowanie• 
przeciwdziałanie realizacji ryzyka;• 

– strategia defensywna uprzedzająca – jest oparta na tworzeniu nowych metod kon-
trolowania ryzyka;

– strategia ofensywna – wywołuje się różnego rodzaju zdarzenia/zjawiska/procesy 
celem uniknięcia wystąpienia niebezpieczeństw [25].

Poniżej zestawiono schemat redukcji ryzyka w zakładzie opieki zdrowotnej:

1. Wskazanie zagrożeń, które wystąpiły w przeszłości – na podstawie dokumentacji

2. Określenie obszarów zagrożeń i ich identyfikacja. Aby ryzyko mogło zostać 
zidentyfikowane, należy ustalić jego przyczyny i przewidzieć skutki jego wystąpienia

3. Segregacja rozpoznanych zagrożeń i ich oszacowanie

4. Wartościowanie – ocena następstw zagrożeń
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5. Ocena możliwości eliminacji bądź redukcji zagrożenia do akceptowalnego przez ZOZ 
poziomu

6. Wybór metod kontroli ryzyka, wdrożenie działań zapobiegawczych

7. Stałe monitorowanie sytuacji

8. Ubezpieczenie ryzyka – określenie zasad jego finansowania

Tabela 5. Schemat redukcji ryzyka w jednostce opieki zdrowotnej. 
Opracowano na podstawie: A. Sierocka [25]

Jakie zagrożenia mogą wystąpić w szpitalach? Ze względu na wielkość, specyfikę i 
złożoność tych jednostek, można określić następujące grupy zagrożeń [25]:

związane z kompetencjami, czyli zakresem działania poszczególnych oddzia-1. 
łów i charakterystycznymi dla nich procedurami medycznymi
dotyczące negatywnych następstw ryzyka: zakażenia szpitalne, powikłania etc.2. 
związane z przyczynami: ludzie, sprzęt, leki, drobnoustroje etc [25].3. 

Za zarządzanie ryzykiem w szpitalach odpowiedzialne są zespoły RM (Risk Mana-
gement = zespoły ds. redukcji ryzyka). Zespoły te wykorzystują metody, takie jak:

– metoda czarnych punktów
– drzewa zdarzeń
– drzewa błędów
– wartość narażona na ryzyko.

Przykład: Zarządzanie ryzykiem w jednym ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. W ramach pracy doktorskiej [25] przeanalizowano zagrożenie ryzykiem zakażeń 
szpitalnych, wykorzystując metody: czarnych punktów oraz drzewa ryzyka. Analizie podda-
no 450 dokumentacji pacjentów leczonych w tym szpitalu. Oceniano losowo wybrane pobyty 
w stacji dializ i hospitalizacje na oddziałach: okulistyki, chirurgii plastycznej i neurochirurgii. 
Uzyskane dane pozwoliły na określenie powikłań, które wystąpiły u pacjentów, ale umożliwiły 
także propozycję działań korygujących i zapobiegawczych. Dla każdego pacjenta określono 
średni czas pobytu w szpitalu, wystąpienie zdarzeń niepożądanych oraz koszty pobytu i lecze-
nia. W pracy:

Wskazano w szpitalu „czarne punkty”: nieprzestrzeganie obowiązujących standardów 1. 
i procedur sanitarno-higienicznych; nieprawidłowości w zbieraniu wywiadów i określa-
niu stanu pacjenta; niedostateczna precyzja podczas zabiegów.
Dokonano systematyzacji „czarnych punktów” i przypisano im rangi (wyższa ranga = 2. 
większe ryzyko, które niesie ze sobą zdarzenie).
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Biorąc pod uwagę powyższy przykład, a zwłaszcza ostatni punkt, logiczne wydaje 
się, że zarząd traktuje zarządzanie ryzykiem klinicznym jako ryzykiem finansowym 
[26]. Także wykonywana w ramach innej pracy doktorskiej ocena ryzyka przeprowa-
dzona w innej placówce – samodzielnym publicznym szpitalu pediatrycznym w Łodzi 
(szpitalu o najwyższym stopniu referencyjności) – pozwoliła na wyciągnięcie następu-
jących wniosków [27]:

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem metody „czarnych punktów” zmniej-1. 
sza ilość występujących w szpitalu zdarzeń niepożądanych. Narzędzie to po-
zwala ponadto na oszacowanie kosztów wywołanych przedłużoną hospitaliza-
cją.
Metoda ta pozwala na zawężenie badań np. do konkretnego oddziału, co uszczel-2. 
nia procedury i ułatwia analizę kosztów. Cykliczność metody pozwala na ocenę 
skutków, jakie przynoszą podjęte działania.
Szpital, w którym stosuje się metody zarządzania ryzykiem, jest miejscem bez-3. 
pieczniejszym i wydajniej funkcjonującym na rynku zdrowia.

Co może dać audyt wewnętrzny placówkom opieki zdrowotnej?

Pomoc w optymalizacji zarządzania
Instytucja audytu wewnętrznego jest jednym z narzędzi mających zastosowanie 

w ocenie efektywności zarządzania ryzykiem [28]. Audyt prowadzony w placówkach 
medycznych obejmuje wiele sfer działalności: finansową, organizacyjną, infrastruktu-
ralną, technologiczną, zarządczą, prawną, a także kadrową.

I tak np. audyt prowadzony w sferze infrastrukturalnej pozwala na sprawdzenie, 
czy środki trwałe (aparatura, sprzęt medyczny itp.), czy też pomieszczenia placówki 
medycznej spełniają wszystkie wymagania, nałożone na zakład opieki medycznej roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia.

Po przeanalizowaniu wszystkich wymienionych obszarów działalności opieki zdro-
wotnej, najbardziej pilne i obiecujące zmiany w poprawie jakości opieki zdrowotnej 
przyniesie wdrożenie systemów zarządzania jakością opieki medycznej ZOZ, ponie-
waż inna zmiana wymagałaby długiego czasu [12].

Określono przyczyny wystąpienia powikłań (zdarzeń niepożądanych) i zaproponowano 3. 
działania korygujące oraz zapobiegawcze.
Stwierdzono, że zakażenia szpitalne prowadzą do wydłużenia czasu hospitalizacji, skła-4. 
niają do przeprowadzania dodatkowych badań i zabiegów czy stosowania intensywnej 
antybiotykoterapii, a oddział, na którym wystąpią niepożądane zdarzenia, ponosi dodat-
kowe koszty takich działań [25].
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Poprawę jakości opieki zdrowotnej
Jakość opieki zdrowotnej może być określona na trzech obszarach: bezpieczeństwo 

pacjenta, doświadczenia pacjenta oraz skuteczność opieki. Bezpieczeństwo pacjenta 
pomaga lekarzom w zarządzaniu ryzykiem, zmniejszając zagrożenia, które mogą wią-
zać się z opieką. Pielęgniarki i osoby odpowiedzialne za zadania, takie jak kontro-
la zakażeń, w dużym stopniu decydują o bezpiecznej praktyce. Zaś pacjenci są wła-
ściwymi osobami do oceny doświadczenia z opieką zdrowotną. Audyt na tym polu 
może wskazywać na dobre praktyki lub błędy w opiece, naruszające godność pacjenta. 
Skuteczność opieki dotyczy leczenia i wsparcia i pomaga ocenić, czy pracownicy po-
dejmują właściwe czynności ukierunkowane na osiągnięcie celów terapeutycznych. 
Skuteczność opieki zdrowotnej mogą ocenić zarówno profesjonaliści, jak i pacjenci, na 
przykład w odniesieniu do jakości życia i poziomu niezależności [29].

Usprawnienie raportowania błędów medycznych
W literaturze ugruntowano, że interwencje w opiece zdrowotnej stwarzają poważne 

zagrożenie dla pacjentów. Pacjenci „mają jedną szansę na dwie na uzyskanie właściwej 
opieki, 1:10 prawdopodobieństwa ucierpienia w związku ze wstąpieniem do szpitala 
i 1:50 możliwości śmierci spowodowanej przez system lub poważnej niepełnospraw-
ności” [26].

Od czasu, kiedy Instytut Medycyny (The institute of Medicine – IOM) opublikował 
swą wpływową publikację „To �rr is Human” minęły już niemal dwie dekady. Raport 
ten stwierdzał, że między 440 00 a 98 000 zgonów rocznie pojawia się w wyniku 
błędów medycznych. Późniejsze badania wykazały, że 34,8% pielęgniarek i lekarzy 
w ciągu 12 miesięcy zaraportowało mniej niż 20% zaobserwowanych przypadków błę-
dów medycznych. Przyczyn takiego postępowania może być wiele; jedną z nich jest 
przekonanie, że jeśli nie nastąpi szkoda, taki błąd nie jest warty zgłoszenia. Brak infor-
macji zwrotnej (feedback’u) również został wymieniony jako jedna z przyczyn braku 
zgłaszania takich danych [30].

Leczenie farmakologiczne jest najczęstszym stosowanym sposobem leczenia, a po-
dawanie leków stanowi rutynową część praktyki pielęgniarskiej. Błędy w podawaniu 
leków narażają pacjentów na szkodę, potencjalnie możliwą do uniknięcia. Koszty ludz-
kie związane z błędami medycznymi dotyczącymi leków obciążają nie tylko poszkodo-
wanych, ale także ich rodziny, przyjaciół oraz pracowników służby zdrowia. W związ-
ku z tym istnieją etyczne, humanitarne i finansowe przesłanki wykazujące celowość 
ujawniania stopnia i etiologii błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych. Audyt 
z informacją zwrotną (feedback) to strategia, która może zmodyfikować zachowania 
pracowników służby zdrowia, dotyczące raportowania błędów medycznych [30].

Wyniki istniejących badań mogłyby stanowić podwaliny pod planowane interwen-
cje, a skumulowana wiedza doprowadziłaby do poprawy jakości praktyk zarządzania. 
Istnieją jednak dowody na to, że wiele audytów i feedbacków jest opracowywanych 
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i testowanych bez wyraźnej próby uwzględnienia odpowiednich teorii lub opierania się 
na istniejącej wiedzy. Należy uświadamiać pracowników służby zdrowia, że prezenta-
cja danych dotyczących wyników klinicznych może pozwolić na właściwe oszacowa-
nie skuteczności działań [13].

Wybrane obszary, których może dotyczyć audyt przeprowadzany w placów-
kach opieki zdrowotnej; przykłady z literatury

Rzetelność danych podstawowych

Możliwe nieprawidłowości, które wykryje audyt: dane są przekształcone ze star-
szych/wycofywanych systemów lub są wyodrębnione z systemów o różnych struktu-
rach danych. Często brak instrukcji i przeszkolenia w zakresie wprowadzania danych 
prowadzi do sytuacji, w której pracownicy nie rozumieją znaczenia wiarygodnego 
wprowadzania danych i personel np. wypełnia pola danymi domyślnymi [31].

Jak istotna jest rzetelność zbieranych danych, wykazał też pewien audyt oddziało-
wy dotyczący zaplanowanych cięć kadrowych. W ramach cięć budżetowych zamiast 
czterech pielęgniarek na oddziale miały pozostać w zatrudnieniu trzy. Redukcja została 
oparta na danych dotyczących obłożenia łóżek, zbieranych codziennie w południe. To 
wydało się nieodpowiednią, mało precyzyjną oceną sytuacji. Przeprowadzono więc 
audyt dotyczący obłożenia łóżek, przez 6 miesięcy zbierając dane dotyczące przyjęć 
i wypisania ze szpitali. To pozwoliło na wykonanie nowych statystyk dotyczących ob-
łożenia łóżek. Organizacja RCN zastrzegła, że wykwalifikowana pielęgniarka może 
opiekować się maksymalnie trójką dzieci poniżej 2 r.ż. i najwyżej czwórką dzieci po-
wyżej 2 r.ż., o ile nie wymagają dużego nakładu opieki. Jeśli dzieci wymagają szczegól-
nej opieki, pielęgniarka może obsługiwać nie więcej niż 2 takich pacjentów. Używając 
przewodnika organizacji RCN obliczono maksymalną ilość dzieci która mogą obsłu-
żyć odpowiednio 3 i 4 pielęgniarki. Audyt wykazał, że poziom zajęcia łóżek znacznie 
zależy od czasu obserwacji, tzn. szczyt obłożenia był o 9 rano (a wcześniej zbierano 

jak uzyskać odpowiednią informację zwrotną?

Informacje zwrotne (feedbacki) są najskuteczniejsze, gdy:
– są dostarczane przez przełożonego/szanowanego współpracownika;
– są często prezentowane;
– obejmują zarówno konkretne cele, jak i plany działania;
– są ukierunkowane na likwidację konkretnego zachowania;
– koncentrują się na problemie, w którym możliwy jest szeroki zakres poprawy;
– odbiorcy nie są lekarzami [13].
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dane o godzinie 12!). Audyt wykazał, że trzy pielęgniarki to za mało, by obsługiwać 
dany oddział. Zmusiłoby to zakład opieki zdrowotnej do przekazywania pacjentów, co 
może nosić za sobą dodatkowe koszty, na przykład podróży ambulansem [32].

Czystość. Czy jest sprawdzana? Jaką metodą?

Badanie czystości w szpitalu w Sapporo w Japonii za pomocą luminometru (pomiar 
ATP metodą bioluminescencji) wykazało braki na tym polu [33]. Podobne badanie, 
z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej (DAZO® �colab, St Paul, Minnesota), 
wykonywano dla oceny czystości sal operacyjnych. Celem audytu było osiągnięcie 
poziomu 90% czystych obiektów „high-touch”. Audyty powtarzano co 4–5 miesięcy, 
począwszy od 06.2009 do 01.2012. Chociaż nie osiągnięto zakładanego celu, udało się 
do niego znacząco zbliżyć [34].

Jedzenie

Audyt dotyczył wdrożenia zdrowej polityki żywieniowej w stołówkach szkolnych 
w Australii. Przedstawiono projekt i podstawy audytu opartego na prowadzeniu roz-
mów telefonicznych i korespondencji mailowych. Audyt połączony z feedbackiem po-
służy do oceny, czy podjęte działania mogą poprawić jakość menu i sprzedawanych 
produktów żywnościowych [35].

Bezpieczeństwo informacji o pacjencie

Zespół audytowy sprawdzał losowo karty leczenia pacjentów pod kątem oceny ich 
zgodności z zasadami praktyki. Każdy wynik mniejszy niż 99 procent uznawano za 
wadliwy. Przeprowadzano także wywiady z pracownikami, dotyczące zabezpieczenia 
danych: wykorzystania haseł o odpowiedniej wytrzymałości, unikania słabych haseł 
(takich jak „123456”) oraz wylogowania [36].

Postawa personelu

Jest to element, którego nie można pominąć w kontekście podnoszenia jakości usług 
i satysfakcji pacjenta. Wysoki poziom zaangażowania pracowników w wykonywane 
obowiązki, stopień ich utożsamiania się z misją placówki oraz poziom akceptacji po-
dejmowanych przez nią działań projakościowych zmieniają oblicze ochrony zdrowia. 
Świadczenie usług zgodnych z oczekiwaniami pacjenta (a niekiedy nawet je przewyż-
szających) zależy więc od środowiska pracy personelu [37].

Podsumowanie

Reforma opieki zdrowotnej z 1999 roku sprawiła, że placówki opieki zdrowotnej 
zmuszone zostały do funkcjonowania w systemie zbliżonym do rynku konkurencyjne-
go. W obliczu takich zmian kierownictwo musiało zoptymalizować sposób zarządzania 
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zakładem opieki zdrowotnej tak, by był bardziej efektywny i osiągał lepsze wyniki 
finansowe, a jednocześnie mógł spełniać swoje główne zadanie: udzielania świadczeń 
zdrowotnych.

Audyt wewnętrzny, zarówno w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, jak 
i audyt jakości, obok audytu zewnętrznego czy innych narzędzi zarządzania jakością, 
pozwala placówkom medycznym na osiągnięcie szeregu korzyści:

uzyskanie kompleksowej analizy prowadzonej działalności medycznej,
umożliwia poznanie oceny specjalistów, zwłaszcza w sferze finansowej,
odzwierciedla stan finansowy placówki,
omawia podstawowe błędy aktualnego sposobu zarządzania zakładem opieki zdro-

wotnej,
ocenia, które z produktów i usług są rentowne, a które wymagają udoskonaleń,
przedstawia mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT)
pozwala na ocenę otoczenia – obszarów, które mają kluczowy wpływ na funkcjono-

wanie placówki (analiza P�ST)
określa czynniki ryzyka i przedstawia sposoby ich redukcji bądź eliminacji,
charakteryzuje pacjentów: przedstawia ich motywy oraz ich wpływ na działalność 

placówki.
Jakość może być postrzegana z różnych punktów widzenia; nawet ten sam poziom 

jakości bywa oceniany odmiennie. Inaczej będą ją postrzegać pacjenci, inaczej perso-
nel medyczny czy wreszcie instytucje rządowe. Z powodu takich rozbieżności w oce-
nie jakości usług zdrowotnych przez odmiennych odbiorców, konieczne wydaje się 
opracowanie wspólnych standardów dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, a na-
stępnie weryfikacja ich zastosowania w praktyce [38].

Prowadzenie audytu wewnętrznego w zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie 
w placówkach wspomaganych przez zintegrowane systemy zarządzania, determinuje 
sprawne i efektywne zarządzanie jednostką, które z kolei wpływa na wzrost jakości 
świadczonych usług. Ułatwia to osiągnięcie celów ostatecznych, jakimi są: zadowole-
nie i satysfakcja pacjentów z usług, a także postrzeganie placówki opieki zdrowotnej 
jako instytucji świadczącej profesjonalne i wysokiej jakości usługi. W świetle zmian 
systemowych w ochronie zdrowia (np. wprowadzenie ustawy o tzw. sieci szpitali), 
potrzeba przeprowadzania analiz służących optymalizacji nowych procesów zarząd-
czych, wydaje się być nieunikniona.

Proponowanym narzędziem badawczym, pomocnym w zebraniu istotnych informa-
cji, jest przedstawiona ankieta [załącznik nr 1].
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Załącznik:
Ankieta dotycząca sposobu i rodzaju używanych narzędzi zarządczych, ze szczególnym uwzględnie-

niem audytu wewnętrznego, adresowana do menedżerów (kierowników jednostek) podmiotów działalno-
ści leczniczej, należących do sektora finansów publicznych
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