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Inżynierii Klinicznej 

1. Kliniczny audyt wewnętrzny jest przeprowadzany co 

najmniej raz na rok, a także doraźnie w razie potrzeby, na 

pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia. 

2. Do przeprowadzenia klinicznego audytu wewnętrznego 

kierownik jednostki ochrony zdrowia powołuje zespół 

audytorski składający się przynajmniej z dwóch osób o 

różnych specjalnościach, posiadających kwalifikacje 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 33d 

ust. 5 lub art. 33e ust. 6 ustawy odpowiednio do zakresu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 53 

3. W jednostkach ochrony zdrowia wykonujących 

procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć 

wewnątrzustnych lub procedury wyłącznie z zakresu 

densytometrii kości, do przeprowadzenia klinicznego 

audytu wewnętrznego kierownik jednostki powołuje 

przynajmniej dwie osoby, które są uprawnione do 

wykonywania procedur podlegających temu audytowi. 

(...) 

8. Szczegółowy zakres audytu i termin jego 

przeprowadzenia określa kierownik jednostki ochrony 

zdrowia w poleceniu, o którym mowa w ust. 1. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 53 c. d. 

9. Zespół audytorski może dokonywać bieżącej obserwacji 

realizacji procedur roboczych. 

10. Zespół audytorski w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia audytu przekazuje kierownikowi jednostki 

ochrony zdrowia sprawozdanie z przeprowadzonego 

audytu. 

11. Kierownik jednostki ochrony zdrowia odpowiada za 

usunięcie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w 

trakcie audytu. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 53 c. d. 

W radiologii zabiegowej, po każdym incydencie 

prowadzącym do stwierdzonego uszkodzenia 

popromiennego u pacjenta, przeprowadza się 

doraźnie kliniczny audyt wewnętrzny. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 54 
AW - rentgenodiagnostyka 

Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrz-

nego obejmuje sprawdzenie co najmniej: 

 
 

1) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi; 

2) analizy zdjęć odrzuconych; 

3) sposobu postępowania z podstawową 

dokumentacją medyczną; 

4) częstości wykonywania i wyników bieżących testów 

eksploatacyjnych; 
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AW - rentgenodiagnostyka 

Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrz-

nego (...) obejmuje sprawdzenie co najmniej (c. d.): 
 

  

5) wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów 

w stosowanych procedurach radiologicznych i 

porównania ich z odpowiadającymi tym procedurom 

wartościami poziomów referencyjnych określonych w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie 

wartości określono 

AW – radiologia zabiegowa 

Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrz-

nego (...) obejmuje sprawdzenie co najmniej: 
 
  

1) zgodności procedur roboczych z wzorcowymi; 

2) prawidłowości wyboru procedury i jej 

adekwatności do potrzeb klinicznych; 

3) prowadzenia analizy zabiegów, które nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów lub doprowadziły 

do powikłań; 

4) sposobu postępowania z podstawową 

dokumentacją medyczną; 

AW – radiologia zabiegowa 
Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrz-

nego (...) obejmuje sprawdzenie co najmniej (c. d.): 
 

5) częstości wykonywania i wyników bieżących testów 

eksploatacyjnych; 

6) wielkości dawek otrzymywanych przez pacjentów 

w stosowanych procedurach radiologicznych oraz 

wartości czasów ekspozycji i porównanie ich z 

odpowiadającymi tym procedurom wartościami 

poziomów referencyjnych określonych w załączniku 

nr 2 do rozporządzenia, jeżeli takie wartości 

określono; 

AW – radiologia zabiegowa 
Zakres przedmiotowy klinicznego audytu wewnętrz-

nego (...) obejmuje sprawdzenie co najmniej (c. d.): 
 

 

7) wartości dawek na skórę 

otrzymywanych przez pacjentów 

1. Kliniczny audyt zewnętrzny w jednostce ochrony 

zdrowia przeprowadza zespół audytorski powołany przez 

właściwą komisję do spraw procedur i audytów 

klinicznych zewnętrznych. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, opracowuje plany 

audytów zewnętrznych w jednostkach ochrony zdrowia, 

zapewniając częstotliwość audytów zgodnie z art. 33g ust. 

14 ustawy, i określa główne cele i zakresy planowanych 

audytów. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 1, wyznacza osobę 

koordynującą działania zespołu audytorskiego. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 55 

4. Audytorzy nie mogą pozostawać w stosunku do 

kierownika jednostki audytowanej w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do ich bezstronności. 

5. Audytorzy powinni zostać zobowiązani do zachowania 

poufności odnośnie do informacji uzyskanych podczas 

przeprowadzania audytu. 

6. Zespół audytorski ustala termin rozpoczęcia i czas 

trwania audytu w porozumieniu z kierownikiem jednostki 

udzielającej świadczeń zdrowotnych. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 55 c. d. 
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7. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem audytu zespół 

audytorski przekazuje kierownikowi jednostki ochrony 

zdrowia szczegółowy harmonogram audytu. 

8. Kierownik jednostki audytowanej odpowiada za 

przygotowanie i udostępnienie niezbędnej dokumentacji, 

personelu i obszarów audytu. 

9. Zespół sporządza i przekazuje kierownikowi 

audytowanej jednostki ochrony zdrowia sprawozdanie z 

audytu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

zakończenia audytu; kopia sprawozdania jest 

przekazywana wojewódzkiemu konsultantowi w dziedzinie 

właściwej dla zakresu audytu oraz do komisji, o której 

mowa w ust. 1. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 55 c. d. 
(...) 

11. Za wykonanie zaleceń wynikających z audytu jest 

odpowiedzialny kierownik audytowanej jednostki ochrony 

zdrowia. 

12. Zastrzeżenia wniesione przez kierownika jednostki do 

sprawozdania są rozpatrywane przez zespół audytorski w 

terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

§ 55 c. d. 

Nazwa jednostki 

(może być pieczątka) 

Adres jednostki 

(wpisać, gdy brak na pieczątce powyżej) 
  

Dane kontaktowe Telefon Fax e-mail 

      

Typ jednostki 

(zaznaczyć we właściwym polu) 
Samodzielna   Podległa   

Lecznictwo otwarte   Lecznictwo zamknięte   

Adres jednostki nadrzędnej  

(jeśli jednostka podległa) 
  

Kierownik jednostki 

(imię, nazwisko, zawód) 

  

  

Osoba odpowiedzialna za program 

zarządzania jakością 

(imię, nazwisko, zawód) 

  

Osoba upoważniona do kontaktów w 

sprawach audytu 

(imię, nazwisko, zawód, dane kontaktowe) 

  

  

Telefon Fax e-mail 

      

Dodatkowe informacje   

I. Dane administracyjne II. Zakres kliniczny 

Radiologia 

ogólna 

(RO) 

Akwizycja obrazów 
Analog CR DR 

      

Opisywanie obrazów 
W jednostce Zdalne 

    

Tomografia 

komputerowa 

(TK) 

Zakresy 
Ogólny Kardiologia 

    

Opisywanie obrazów 
W jednostce Zdalne 

    

Mammografia 

(MA) 

Akwizycja obrazów 
Analog CR DR 

      

Opisywanie obrazów 
W jednostce Zdalne 

    

Stomatologia 

(ST) 

Akwizycja obrazów 
Analog CR DR 

      

Opisywanie obrazów 
W jednostce Zdalne 

    

Radiologia 

zabiegowa 

(RZ) 

Naczyniowa 
Kardiologia Neuroradiologia Obwodowe 

      

Ogólna 

Ortopedia Neurochir. Urologia Chirurgia 

        

Inne: 

II. Zakres kliniczny 

Uwaga: Jako załącznik należy podać 

wykaz wykonywanych w jednostce 

procedur medycznych zgodny z 

zakresem wydanej zgody, a jeśli jeszcze 

nie jest wydana – wykaz opracowanych 

i realizowanych radiologicznych 

procedur roboczych. 

Nazwa   

Radiologia ogólna 

(RO) 

Stacjonarne do zdjęć Stacjonarne do skopii Przyłóżkowe 

      

Tomografia 

komputerowa 

(TK) 

Liczba warstw 

< 16 16 32 64 > 64 

          

Mammografia 

(MA) 

Bez biopsji 

stereotaktycznej 
Z biopsją stereotaktyczną 

    

Stomatologia 

(ST) 

Wewnątrzustne Pantomografia CBCT 

      

Radiologia 

zabiegowa (RZ) 

Stacjonarne Jezdne 
    

Uwaga: Jeśli w jednostce jest więcej, niż jeden zakład radiologii dla każdego z nich należy 

stworzyć oddzielną tabelę, podając w nagłówku nazwę zakładu. 

Do tabel należy wpisać ilości aktualnie eksploatowanych przez Jednostkę urządzeń 

III. Wyposażenie radiologiczne 
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IV. Personel 

Nazwa   

Radiologia ogólna 

(RO) 

Lekarze 

Specjaliści I0 W trakcie 

      

Technicy Pielęgniarki Inni 

      

Tomografia komputerowa 

(TK) 

Lekarze 

Specjaliści I0 W trakcie 

      

Technicy Pielęgniarki Inni 

      

Mammografia 

(MA) 

Lekarze 

Specjaliści I0 W trakcie 

      

Technicy Pielęgniarki Inni 

      

Stomatologia 

(ST) 

Lekarze 

Specjaliści I0 W trakcie 

      

Technicy Pielęgniarki Inni 

      

Radiologia zabiegowa 

(RZ) 

Lekarze (podać specjalizacje) 

Specjaliści I0 W trakcie 

      

Technicy Pielęgniarki Inni 

      

IV. Personel 

Uwaga: Jeśli w jednostce jest więcej, niż jeden zakład 

radiologii dla każdego z nich należy stworzyć oddzielną 

tabelę, podając w nagłówku nazwę zakładu. 

Należy wpisać liczbę wszystkich osób (niezależnie od 

trybu zatrudnienia) biorących udział w realizacji 

procedur medycznych, poza obcymi usługami zdalnego 

opisywania. Jeżeli np. te same osoby opisują wyniki w 

kilku pracowniach (klasyczna, TK, mammografii), to 

należy je uwzględnić w każdej pracowni. Celem ankiety 

nie jest określenie liczby osób zatrudnionych, a liczby 

osób uprawnionych do wykonywania procedur w każdej 

z pracowni. To samo dotyczy techników i pozostałego 

personelu. 

Zawiadomienie o audycie 
 

(...) proszę o przygotowanie do przekazania następujących 

dokumentów dotyczących każdej z procedur określonych w Części B 

(mogą być w postaci danych separowanych – bez danych osobowych): 

 

1. Dokumenty podstawowe : 

 a). skierowanie, 

 b). opis wyniku, 

 c). informacje o zastosowanych parametrach 

ekspozycyjnych (kV, mA, ms, odległość FFD, ognisko 

– w zależności od rodzaju wykonanej procedury), 

Audit zewnętrzny 
  

 d). w przypadku zabiegów również o efekcie 

zastosowanej procedury i zarejestrowanych dawkach 

otrzymanych przez pacjenta, 

 e). identyfikator urządzenia radiologicznego 

przy pomocy którego wykonano procedurę, 

 f). nazwiska osób, które wykonały i opisały 

procedurę oraz lekarza odpowiedzialnego. 

Audit zewnętrzny 

2.   Obrazy 

- dla procedur rejestrowanych cyfrowo  – w 

standardzie DICOM 3.0 o parametrach 

umożliwiających analizę na stacji opisowej + plik 

DICOM DIR, na niekasowalnym nośniku danych 

wraz z informacją o ustawieniu okien (poziomie i 

szerokości), przy jakich dokonano interpretacji 

klinicznej obrazów 

- dla procedur rejestrowanych analogowo  –  jeśli 

zdjęć nie wydano pacjentowi, 

Audit zewnętrzny 
3.  Zapisy wyników lub protokoły eksploatacyjnych 

(podstawowych i specjalistycznych) testów urządzeń, 

na których wykonywano procedurę (uwzględniając 

urządzenia do wywoływania lub rejestracji cyfrowej 

oraz prezentacji obrazów) aktualne w czasie 

wykonywania ocenianych procedur wraz z obrazami 

w formacie DICOM „For processing”, jeśli testy 

dotyczą cyfrowej akwizycji danych (DR, CR, TK etc); 

obrazy są wymagane w przypadku testów 

podstawowych, zalecane w przypadku testów 

specjalistycznych, 
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4.  Odpowiednią radiologiczną procedurę roboczą 

według której wykonano procedurę, 

5.  Dokumentację potwierdzająca umiejętności i 

kompetencje osób wymienionych w punkcie 1 f, 

6.  Własną ocenę prawidłowości wykonanej 

procedury. 

7.  Spisane zasady postępowania zastosowane w 

podczas rejestracji skierowania, wydawania wyniku 

etc. 

 

Audit zewnętrzny 

Ponadto proszę o przygotowanie do przekazania 

materiałów dokumentujących: 

Dwie ostatnie sesje Analizy wyników niezgodnych z 

założonymi kryteriami (kto brał udział, ilości 

względne vs przyczyny odrzuceń, analiza przyczyn, 

wnioski), 

Działania korygujące i zapobiegawcze wykonane w 

ciągu ostatnich 12 miesięcy w układzie: przyczyna 

działania – rodzaj podjętego działania – osiągnięty 

efekt, 

Audit zewnętrzny 

Wyniki ostatnich auditów wewnętrznych 

obejmujących pełny zakres określony w 

Rozporządzeniu wraz z dokumentacją ewentualnej 

realizacji działań korygujących wynikających z 

ustaleń poauditowych oraz ocenę ich skuteczności 

Audit zewnętrzny 

Sposób realizacji nadzoru nad 

dawkami i ich optymalizacji – 

zasady i zapisy 
L – lekarz radiolog; T – technik elektroradiologii, F/I – fizyk lub inżynier 

Skierowanie; 

dokumenty SZJ 

opisujące zasady 

postępowania ze 

skierowaniem 

Należy ocenić, czy skierowanie zawiera wszystkie konieczne 

informacje wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 

procedury wzorcowej, procedury roboczej oraz 

szczegółowych wewnętrznych ustaleń zawartych w 

dostarczonych dokumentach (T); we wnioskach należy 

stwierdzić czy zapisy w dokumentach SZJ są jednoznaczne, 

czy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem (T, F/I) oraz 

czy były podstawy do uznania, że wykonana procedura była 

uzasadniona (L) 

Opis wyniku; 

informacja komu i na 

jakiej podstawie 

wynik wydano; 

dokumenty SZJ 

opisujące zasady 

postępowania z 

wynikiem 

Należy ocenić, czy wynik zawiera wszystkie konieczne 

informacje wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 

procedury wzorcowej, procedury roboczej oraz 

szczegółowych wewnętrznych ustaleń zawartych w 

dostarczonych dokumentach (L); czy wynik wydano osobie 

uprawnionej i czy wydanie zostało potwierdzone (T) 

L – lekarz radiolog; T – technik elektroradiologii, F/I – fizyk lub inżynier 

Parametry ekspozycji Należy ocenić, czy zastosowane parametry ekspozycyjne są 

zgodne z zaleceniami określonymi w procedurach 

wzorcowych i roboczych (T) oraz czy wykonane testy 

potwierdzają techniczną dostępność takich parametrów (F/I) 

Obrazy kliniczne; 

informacja o 

zastosowanych 

warunkach 

prezentacji przy 

wykonywaniu 

interpretacji 

klinicznej 

Należy ocenić, czy: 

- obraz zawiera (lub są do niego jednoznacznie przypisane) 

wszystkie informacje (parametry ekspozycji, dane 

identyfikacyjne, pozycja, lateralizacja etc), zgodnie z 

zapisami w dokumentacji systemu zarządzania jakością w 

audytowanej jednostce (L, T) 

- czy obraz zawiera odwzorowanie tkanek i narządów oraz 

informacje kliniczne określone w procedurze wzorcowej 

(roboczej) (L, T) 

- czy ustawienia pacjenta i projekcje były właściwe (L, T) 

- czy nie ma cech wskazujących na nieprawidłowości 

związane z obrazowaniem (np. trwałe przetwarzanie obrazu 

prowadzące do  usunięcia lub zmiany informacji klinicznych 

zawartych w obrazie) (L, T) 

L – lekarz radiolog; T – technik elektroradiologii, F/I – fizyk lub inżynier 

Wyniki testów 

wyposażenia 

Należy ocenić, czy wykonywane testy są aktualne w 

stosunku do ocenianych procedur i dotyczą parametrów w 

nich użytych oraz, czy zapisane w procedurach roboczych 

zakresy stosowanych parametrów są zgodne z zakresem 

testowanych parametrów wyposażenia, czy urządzenia do 

prezentacji obrazu są właściwie sparowane i 

skalibrowane, czy prowadzone są bieżące ich testy (F/I) 

Procedury robocze 

dotyczące ocenianych 

badań / zabiegów 

Należy ocenić, czy są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia dot. Procedur, czy zawierają wszystkie wymagane 

informacje oraz czy zawarte w nich modyfikacje procedur 

wzorcowych są rzeczywiście uzasadnione klinicznie (L, T) 

Potwierdzenia 

umiejętności, 

kompetencji i uprawnień 

Należy ocenić, czy osoby, które wykonywały sprawdzane 

procedury miały do tego uprawnienia, zarówno w świetle 

obowiązujących przepisów prawnych, jak i zapisów w 

procedurach roboczych (T, F/I) 
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L – lekarz radiolog; T – technik elektroradiologii, F/I – fizyk lub inżynier 

Ocena własna jednostki / 

pracowni 

Należy określić, czy ocena własna jest adekwatna do 

rzeczywistej jakości wykonanej procedury (L, T, F/I) 

Analiza wyników 

niezgodnych z 

kryteriami 

Należy ocenić, czy 

- przyjęte kryteria są adekwatne do zakresu działalności 

klinicznej i obowiązujących procedur wzorcowych i 

roboczych (L, T, F/I) 

- sposób prowadzenia analizy zapewnia możliwie 

kompletną ocenę takich przypadków (L, T, F/I) 

- wyciągnięte wnioski są prawidłowe i obejmują większość 

stwierdzanych niedoskonałości (L, T, F/I) 

Wykaz działań 

korygujących i 

zapobiegawczych; wyniki 

oceny skuteczności tych 

działań 

Należy ocenić, czy 

- podjęte działania dotyczą wszystkich znaczących 

wniosków wyciągniętych z analizy wyników niezgodnych z 

kryteriami i czy są do nich adekwatne (L, T, F/I) 

- wykonano analizę skuteczności podjętych działań oraz 

czy i jak wykorzystano płynące z niej wnioski (L, T, F/I) 

L – lekarz radiolog; T – technik elektroradiologii, F/I – fizyk lub inżynier 

Dokumenty dotyczące 

działań związanych z 

optymalizacją dawek dla 

pacjentów 

Należy ocenić, czy 

- podjęto jakiekolwiek działania zmierzające do analizy 

poziomów dawek i ich optymalizacji (L, T, F/I) 

- wykonano analizę skuteczności podjętych działań (L, T, 

F/I) 

- podjęte działania były skuteczne (L, T, F/I) 

Wyniki auditów 

wewnętrznych 

Należy ocenić, czy przeprowadzono audity i czy wykonano 

działania korygujące wynikające z auditów wewnętrznych 

(L, T, F/I) 

Opis działań związanych 

z analizą i optymalizacją 

dawek otrzymywanych 

przez pacjentów 

Należy ocenić, czy przyjęta metoda oceny i rejestracji 

dawek jest wystarczająca oraz czy prowadzona jest ich 

analiza i optymalizacja; jeśli tak – na ile efektywne są 

podjęte działania optymalizacyjne (L, T, F/I) 

Wnioski i zalecenia 

1. Stwierdzenie potencjalnego problemu 

2. Poinformowanie o powyższym fakcie 

3. Omówienie 

4. Propozycje metod eliminacji 

5. Ustalone sposoby zaradcze 

6. Proponowane terminy ich wdrożenia 

7. Osoby odpowiedzialne za działania korygujące 


