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Izvleček – Izhodišča. Kakovost posameznih vidikov zdravstvenega varstva merimo z različnimi merili. V številnih državah po svetu so za te namene pooblaščene institucije razvile
raznolike metodološke pripomočke, merila in orodja, s katerimi izbiramo za oceno kakovosti zdravstvene oskrbe ustrezne
kazalce in optimalno opredeljene parametre za njihovo vrednotenje. Tudi v Sloveniji smo pričeli z aktivnostmi za postopno uvedbo sistematičnega spremljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva.

Abstract – Background. It is possible to evaluate quality characteristics of different aspects of health care by many different measures. For these purposes, in various countries all over
the world authorised institutions and/or agencies developed
number of methodological accessories, criteria and tools for
selection of more or less appropriately and optimally defined
criteria and indicators of quality clinical performance.

Zaključki. Vzpostavitev trajnega in metodološko ustreznega
sistema oblikovanja in udejanjanja na dokazih temelječih
smernic klinične prakse na nacionalni ravni pomeni izpolnitev enega ključnih izhodiščnih pogojev za izbiro veljavnih,
uporabnih, učinkovitih in zanesljivih kazalcev kakovosti
zdravstvene oskrbe. S tem procesom smo pričeli v okviru projekta Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva, pri
katerem sodelujejo vsi ključni partnerji s področja zdravstva
v Sloveniji. Projekt Kakovost v zdravstvu Slovenije, ki ga je
spočela, ga vodi in izvaja Zdravniška zbornica Slovenije, pa
pomeni pomemben vzporedni korak v smeri zagotavljanja
podatkov za oblikovanje ustreznega nabora kazalcev in standardov kakovosti zdravstvenega varstva.

Conclusions. Recently we have started with activities for gradual introduction of systematic monitoring, assessment and
improvement of quality of health care in Slovenia as well. One
of the key prerequisites for selection of valid, practicable, efficient and reliable quality indicators is the establishment of continuous and methodologically appropriate system of development and implementation of evidence-based clinical practice
guidelines. We started this process within the framework of
national Health Sector Management Project, where all potential key stakeholders from health care sector participated. Also
the project on Quality in Health Care in Slovenia, started,
leaded and performed by the Medical Chamber of Slovenia,
represents one of the important parallel starting steps towards
assurance of reliable data on development/establishment of
appropriate set of quality indicators and standards of health
care in our country.

Uvod
Kakovost v zdravstvu je v večini držav razvitega sveta v zadnjem desetletju zanesljivo ena najmodernejših tem različnih
strokovnih in upravljalskih krogov znotraj in okrog sistemov
zdravstvenega varstva (1, 2). Porabniki in plačniki zdravstvenih storitev marsikje zahtevajo, sprejemajo in oblikujejo najrazličnejša merila za opredeljevanje kakovosti. Za oblikovanje in izvajanje matrike kakovosti se ustanavljajo nacionalni
inštituti in najrazličnejše javne pa tudi zasebne agencije. Ni si
potrebno zatiskati oči, da so postopki oblikovanja (razvoja,
iznajdb) ustreznih kazalcev kakovosti, zbiranj in analiza podatkov ter posredovanje povratnih informacij na področju

kakovosti v zdravstvu marsikje postali velik in verjetno donosen posel.
V Sloveniji smo dolgo zgolj verbalno prenašali modne pojme
z najrazličnejših strokovnih srečanj o kakovosti v tujini. S konkretnimi organiziranimi aktivnostmi na tem področju pa šele
začenjamo, dinamika pa je slaba. Prvenstveno je takšno stanje
zanesljivo posledica različnosti organiziranosti in financiranja sistema zdravstvenega varstva, pomanjkanja kakovostnih
podatkov, slabe razvitosti (neobstoja) zdravstvenega informacijskega sistema pa tudi določenih socioloških in kulturnih
dejavnikov.
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Osnovne opredelitve kakovosti
zdravstvenega varstva in njenega
merjenja
Postopki zagotavljanja in upravljanja kakovosti zdravstvenega varstva so predvsem osnova za (3):
– zagotavljanje/izboljševanje zdravstvene oskrbe v splošnem
pomenu besede;
– izogibanje izvajanju nepotrebnih in zastarelih postopkov
obravnave in nepotrebnim stroškom;
– zmanjševanje neželenih razlik v kakovosti zdravstvenih storitev;
– udejanjanje sistematično oblikovanih pripomočkov za sprejemanje odločitev v vsakdanji klinični praksi;
– spodbujanje oskrbe, katere postopki so znanstveno utemeljeni, ekonomsko upravičeni in upoštevajo želje in potrebe
bolnikov;
– informiranje širše javnosti (bolnikov, zdravstvenih strokovnjakov, strokovnjakov s področja zavarovalništva, upravljalcev itd.) o potrebnih in običajnih postopkih v stanjih ogroženega zdravja in očitni bolezni.
V sklopu aktivnosti za izboljševanje kakovosti zdravstvenega
varstva merimo lastnosti posameznih vidikov zdravstvenega
varstva (kot na primer organizacijske strukture, postopke
zdravstvenega varstva ali izide oskrbe) z različnimi merili. Merilo za ocenjevanje kliničnega dela (angleško »clinical performance measure«) je generičen pojem, ki vključuje tako merila kot kazalce kakovosti (4).
Med vidike zdravstvenega varstva, ki naj bi jih veljavno vključili v procese upravljanja kakovosti, sodi spremljanje, ocenjevanje/presojanje ter izboljševanje (5–7):
– postopkov, ki so pogosti in zelo ogrožajo bolnike, ali tistih,
pri katerih se pogosto pojavljajo zapleti;
– postopkov, ki se uporabljajo prepogosto, premalokrat ali
neustrezno;
– postopkov z dokazano variabilnostjo izvedbe med različnimi izvajalci;
– postopkov, katerih potek se je pred kratkim zelo spremenil;
– organizacijskih oblik in postopkov s pomembnimi finančnimi posledicami;
– postopkov, za katere vemo, da so merljivi in jih je mogoče
na podlagi meritev prilagoditi;
– organizacijskih oblik in postopkov, katerih ponudniki/izvajalci podpirajo načrtovane spremembe zdravstvenih storitev;
– organizacijskih oblik in postopkov, s katerimi je mogoče
vplivati/izboljšati zagotavljanje zdravstvenega varstva;
– izidov z veliko verjetnostjo zanimanja potrošnikov in
– izidov, s pomočjo katerih je mogoče predvsem na strani
potrošnikov povečati možnosti sprejemanja odločitev (na
primer za ali proti izbiri določenega izvajalca).

Merila za ocenjevanje
kakovosti zdravstvenega
varstva/storitev
Med merila za ocenjevanje kakovosti specifičnih vidikov zdravstvenega varstva prištevamo tiste njihove značilnosti, ki jih je
mogoče zanesljivo upoštevati kot nujne za zagotavljanje ustrezno visoke ravni kakovosti storitev. Mednarodno priznan in
široko uporabljan seznam takšnih meril je oblikovala ameriška Komisija za akreditacijo zdravstvenih ustanov (JCAHO,
Joint commission on Accreditation of Healthcare Organizations) (8), mednje pa sodijo:
– dostopnost zdravstvenega varstva/storitev;
– ustreznost oskrbe;
– stalnost oskrbe;
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– uspešnost oskrbe – v kolikšni meri se oskrba zagotovlja na
pravilen način, tj. brez odstopanj glede na trenutno obstoječe znanje;
– učinkovitost postopkov glede na namen uporabe;
– stroškovno in učinkovitost glede porabe drugih sredstev in
znanja;
– stališča bolnikov – koliko so sami (in njihove družine) vpleteni v odločanje v zvezi s svojim zdravjem in v kolikšni meri
so zadovoljni z zdravstvenimi storitvami;
– varnost okolja, v katerem se nudijo zdravstvene storitve;
– pravočasnost – v kolikšni meri je bolnikom zagotovljena
zdravstvena oskrba takrat, ko jo potrebujejo (npr. čakalne
dobe).
Pred uveljavitvijo podobnega seznama meril za stalno spremljanje tega vidika kakovosti zdravstvenega varstva v Sloveniji
bo potrebno premisliti in ugotoviti, kaj od naštetega je pri nas
smiselno, katere od navedenih je mogoče in katera merila želimo spremljati.

Kazalci kakovosti
Prvi korak v operativnem delovanju opredeljevanja kakovosti zdravstvenega varstva predstavlja prepoznanje problema
ali pomanjkljivosti tako, da se kakovost vrednoti stalno ali občasno. To dejavnost omogočajo kazalci kakovosti (angleško »quality indicators«), ki jih izračunamo iz v ta namen zbranih in obdelanih podatkov. Na tak način lahko primerjamo
raven kakovosti med posameznimi enotami, lahko odkrijemo probleme, sledi analiza vzrokov ter nato aktivnosti za odpravo problema. Zadnji korak predstavlja ovrednotenje rešitve problema in zagotovitev ukrepov, ki bodo preprečili, da se
problem znova ne pojavi.
Kazalec kakovosti je jasno opredeljen in splošno sprejet pojem, kvantitativno merilo, ki ga uporabljamo kot vodilo pri
opredeljevanju in vrednotenju kakovosti pomembnih dogajanj v zdravstveni oskrbi posameznega bolnika in ki podpira
aktivnosti zdravstvenega varstva.
Kakovost zdravstvenega varstva je mogoče opredeljevati le,
če hkrati uporabljamo več kazalcev kakovosti, saj lahko posamezen med njimi meri le posamičen vidik kakovosti. Smiselno je oblikovanje skupin, t. i. profilov kazalcev kakovosti,
s čimer laže ocenimo specifičen vidik ali merilo zdravstvenega varstva. Kazalci kakovosti morajo imeti lastnosti, s katerimi
opredeljujemo po eni strani strokovno kakovost, tako zdravnikov kot tudi ostalega zdravstvenega osebja, morajo pa obsegati tudi vidike zadovoljstva bolnika.
S parametri, ki kvantitativno opredeljujejo posamezni kazalec kakovosti (angleško »performance thresholds«), opredelimo presledke, v okviru katerih kvantitativne vrednosti kazalca pomenijo, da je kakovost kazalca dobra ali neznačilna (9).
Diskriminirajoča sposobnost kazalcev kakovosti in vrednosti parametrov, s katerimi so opredeljeni, je v veliki meri
odvisna od njihove občutljivosti in specifičnosti. Z optimalno
izbiro vrednosti parametrov posameznega kazalca bomo uspeli prepoznati večino problemov kakovosti (visoka občutljivost), ne da bi ob tem povzročili veliko lažnih alarmov (visoka
specifičnost). V tem smislu torej na pozitivno oziroma negativno napovedno vrednost vpliva pogostnost pojavljanja problemov kakovosti.
Kazalci kakovosti kot sistem nadzora omogočajo razslojevanje med posameznimi ustanovami ter usmerjajo pozornost
na tiste točke v organizaciji in postopkih zdravstvenega varstva, kjer je treba natančneje spremljati izvajanje storitev in po
potrebi konkretno ukrepati/svetovati v smeri sprememb. Takšen sistem uporabe različnih meril kakovosti naj bi bil torej
uporaben tako za aktivne udeležence v procesu zdravstvenega varstva kot tudi za nadrejene ustanove na državni ravni (z
upravno in nadzorno funkcijo).
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Ustrezne podatkovne baze in pravilno
izbrani kazalci kakovosti bodo predstavljali podlago za izdelavo standardov
kakovosti, ki jih bodo sprejele ustrezne strokovne in državne ustanove.

Na dokazih temelječe
smernice klinične prakse

vrednotenje
uèinka smernic
posodabljanje smernic

izobraevanje

vpeljava in uporaba smernic
oblikovanje in udejanjanje
kliniènih poti

SMERNICE
razpeèevanje smernic

oblikovanje standardov,
klinièni kazalci
in akreditacija storitev

oblikovanje smernic
Tudi v Sloveniji smo pričeli izvajati ak»health technology
assessment«
tivnosti za postopno uvedbo sistemanadzor kakovosti (audit)
tičnega spremljanja, ocenjevanja in izboljševanja kakovosti zdravstvenega
varstva. Vzpostavitev trajnega in metoraziskovanje in razvoj
dološko ustreznega sistema oblikovanja
in udejanjanja na dokazih temelječih
Sl. 1. Smisel smernic v praksi – krogotok klinične učinkovitosti. Aktivnosti v neposresmernic klinične prakse na nacionalni
dni zvezi s kakovostjo so poudarjene (prirejeno po [10]).
ravni predstavlja izpolnitev enega ključnih izhodiščnih pogojev za izbiro veljavDandanes na osnovi številnih znanstvenih spoznanj ne dvonih, uporabnih, učinkovitih in zanesljivih kazalcev kakovosti
mimo več, da je mogoče z oblikovanjem in predvsem uporazdravstvene oskrbe. Ta proces smo pričeli uvajati v okviru
bo nacionalnih smernic izboljšati izide zdravstvene oskrbe.
projekta Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva, pri
Po mednarodnih izkušnjah sodeč pa je za uspešnost spremikaterem sodelujejo vsi ključni partnerji s področja zdravstva v
njanja obnašanja v klinični praksi ključna »lokalnost« proceSloveniji.
sov vpeljevanja smernic, zato bomo morali tudi pri nas doSmernice klinične prakse opredelimo kot sistematično oblikončno uvedbo in uporabo smernic zelo skrbno, premišljeno
kovana stališča za pomoč pri odločanju in ukrepanju za ustrein dosledno pospeševati in spodbujati.
zne postopke zdravstvene oskrbe (preventiva, diagnostika,
Pomemben del udejanjanja smernic je povezovanje z drugizdravljenje in rehabilitacija) pri posameznih zdravstvenih promi lokalnimi in nacionalnimi projekti zagotavljanja, nadzora
blemih v določenih kliničnih okoliščinah (10, 11). Zdravstvein izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva. Tudi v ta nanemu osebju (zdravnikom, medicinskim sestram, zdravstvemen je smiselno in ustrezno že v samih postopkih priprave
nim tehnikom in drugim zdravstvenim delavcem) in javnosti
smernic svetovati oblikovanje minimalnega nabora kliničnih
pomagajo pri privzemanju, ocenjevanju in optimalni uporabi
kazalcev kakovosti.
nenehno naraščajočega obsega novih znanstvenih dokazov
in sistematično izoblikovanih mnenj strokovnjakov o kakovostni oskrbi bolnikov.
Izbiranje in določanje kazalcev
Prednostni cilj smernic je opis pogojev in načinov dela, s katekakovosti
rimi lahko dosežemo optimalno kakovost zdravstvene oskrbe. Njihova naloga je, da se ob upoštevanju koristi in stroškov
Številni poskusi merjenja kakovosti kliničnega dela oziroma
kritično oceni obširno znanje (znanstvene dokaze in prakstoritev zdravstvenega varstva v nedavni preteklosti so torej
tične izkušnje) in pojasnijo včasih tudi nasprotujoča si stališča
dokazali, da je merjenje kakovosti kliničnega dela izvedljivo
glede obravnave posameznih zdravstvenih težav. Pri tem poin ga je vredno izvajati. V svetu obstajajo številne ustanove, ki
leg zbolevnosti in umrljivosti kot pomembne izide upoštevaza posamezne veje medicine v posameznih državah, to se pramo tudi zadovoljstvo bolnikov in kakovost njihovega življevi glede na okolje, v katerem ta medicina deluje, znanstveno
nja (10, 11).
izbirajo in vrednotijo posamezne kazalce kakovosti (12–14).
Smernice pomagajo pri odločanju o primerni in učinkoviti
Vendarle pa potencial merjenja kakovosti kliničnega dela še
zdravstveni oskrbi, zlasti na področjih, kjer prihaja do velikih
zdaleč ni izkoriščen, saj ga spremljajo številne težave, tako
oziroma pomembnih razlik pri vsakdanjem delu in kakovosti
generične kot težave zaradi specifičnih lastnosti okolja, v kaoskrbe. Smernice so praktično uporabne šele takrat, ko jih
terem ga izvajamo.
lahko uporabimo pri oskrbi posameznega bolnika. Zato je
Nekateri od ključnih problemov pri izbiri kazalcev kakovosti
treba nacionalne (in mednarodne) smernice ocenjevati gleso (15):
de na njihovo uporabnost na lokalni oziroma institucionalni
– verjetnostna narava;
ravni. Po potrebi jih je treba lokalnim razmeram tudi prilago– redkost določenih pojavov;
diti.
– velika pogostnost neurejenosti podatkov in/ali zavajajoče
razlage določenih izidov zdravstvene oskrbe;
Smisel smernic v klinični praksi
– nezadostnost/neustreznost informacijskih sistemov;
– množica obstoječih, z dokazi slabo podprtih, najrazličnejProcesi oblikovanja, uvedbe, uporabe ter obdobnega pregleših meril kakovosti;
dovanja, dopolnjevanja, posodabljanja ali popravkov smer– kompleksnost in specifične lastnosti različnih sistemov
nic predstavljajo krogotok medsebojno odvisnih in povezazdravstvenega varstva in zavarovalništva;
nih, komplementarnih aktivnosti za prenos raziskovalnih spo– pomanjkanje sredstev in pripravljenosti za investicije v njiznanj v klinično prakso, vzpostavitev in spremljanje standarhovo strokovno ustrezno opredelitev.
dov obravnave in krepitev klinične odličnosti (sl. 1) (10).
Osnovni končni cilj je kar najvišji standard kakovosti obravRešitve za nakazane težave pri izboru oziroma določanju opnave bolnikov in izboljšanje izidov zdravstvene oskrbe.
timalnega nabora in primernosti kazalcev kakovosti naj teV predstavljenem krogotoku klinične učinkovitosti imajo smermeljijo predvsem:
nice osrednjo vlogo, saj povezujejo krog njihovega oblikova– v večji meri na procesnih merilih;
nja, vpeljevanja in posodabljanja z vplivi na druge segmente
– na pogoju, da je potrebno vsako merilo oziroma kazalec
zagotavljanja kakovosti zdravstvenega varstva.
opredeliti s formalnim razlogom, ki je podprt z dokazi;
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– na vzpostavitvi oziroma izboljšanju ustreznih sistemskih informacijskih rešitev;
– na zamenjavi populacijskih meril/kazalcev z merili, ki temeljijo na primerih;
– na razvoju oziroma oblikovanju enovite, nacionalno standardizirane zbirke meril kakovosti;
– zagotovitvi ne-politično vezanega, javnega financiranja oblikovanja in administrativne podpore izvajanju procesov zagotavljanja, spremljanja in izboljševanja kakovosti.
Določanje in ocenjevanje kliničnih kazalcev kakovosti naj bi
metodološko potekalo po podobnem postopku kot priprava
oziroma oblikovanje na dokazih temelječih smernic klinične
prakse. Pomembna je kakovost, praktična uporabnost in primernost potrebnih, ocenjenih finančnih sredstev za njihovo
spremljanje (16–18). Potrebna je natančna opredelitev namena, vsebine in dokazov za ustreznost in kakovost posameznega merila za kakovost. V ta namen so izoblikovana orodja za
strukturirano specifikacijo značilnosti posameznega kazalca
in priporočil v zvezi z njegovo uporabo (3, 6, 16).

Pogoji za uspešno udejanjanje
programov oblikovanja in uporabe
meril kakovosti kliničnega dela
Uspešnost vpeljave in učinkovite uporabe meril in kazalcev
kakovosti zdravstvenega varstva je odvisna od nekaterih splošnih, pa tudi specifičnih pogojev (19):
– jasne opredelitve in specifikacije ciljev programa;
– splošne dostopnosti orodij za zajemanje podatkov;
– zagotovitve in spremljanja dostopnosti, ustreznosti, natančnosti in zanesljivosti podatkov;
– inštruktaže in usposabljanja kadrov, ki bodo zagotavljali procesiranje podatkov, ki jih potrebujemo za vrednotenje kazalcev kakovosti;
– dogovorjenih postopkov za prilagajanje podatkov, ki bi lahko delovali zavajajoče na ocenjevanje kakovosti (tako na
strani pacientov kot tudi ustanov) – temeljijo naj na znanju
in izkušnjah lokalnih ponudnikov, s pristankom vseh vpletenih partnerjev (zavarovalnice, izvajalci itd.);
– metod/postopkov za razreševanje (oziroma zmanjševanje
na najmanjšo možno mero) težav v zvezi z vmesniki za beleženje/prenašanje potrebnih podatkov;
– integracije kazalcev v celovit program ocenjevanja in krepitve kakovosti zdravstvenega varstva.
Na osnovi nekaterih izkušenj v svetu je mogoče naštetim pogojem zadostiti le z vzpostavitvijo sistematičnega programa
oblikovanja, uvedbe, vrednotenja in vzdrževanja meril oz. kazalcev kakovosti (19, 20). Drug primer praktičnega udejanjanja tovrstnega programa lahko na kratko povzamemo iz Nemčije, kjer so zdravstvene zavarovalnice Severnega Porenja –
Vestfalije sklenile pogodbo z zdravniško zbornico Severnega
Porenja za kakovostno obravnavo okoli 120.000 bolnikov s
sladkorno boleznijo (3). Gre za sistematično udejanjanje smernic za obravnavo sladkorne bolezni z uporabo kazalcev kakovosti za merjenje postopkov in izidov obravnave bolnikov s
sladkorno boleznijo. Uporabljajo enovito metodo vrednotenja in poročanja o rezultatih, ki jih je mogoče primerjati z rezultati obravnave pri drugih izvajalcih v obliki povratne informacije sodelujočim.
Podobno (čeprav zaenkrat še daleč od pogodbe med zavarovalnico in izvajalci) skuša prenesti v slovenski prostor projekt
Kakovost v zdravstvu Slovenije, ki ga izvaja Zdravniška zbornica Slovenije in o katerega izhodiščih, metodologiji in rezultatih je mogoče prebrati in izvedeti več v drugih prispevkih
(21).
Določitev standardov kakovosti zdravstvenega varstva v Sloveniji ni neposredna naloga projekta Kakovost v zdravstvu
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Slovenije, vendar bi bila brez ustreznih vstopnih podatkov
(nekateri izmed njih pa bodo vendarle rezultat citiranega projekta) določitev neizvedljiva. Analiza zbranih podatkov iz projekta bo omogočila, da bomo ugotovili uporaben/objektiven
odraz dogajanja na področju analize kakovosti. Za nekatere
veje medicine smo kazalce kakovosti določali empirično, medtem ko smo tiste, ki so mednarodno priznani in uspešni, skušali prilagoditi našim razmeram. Isto velja tudi za izbrane parametre, merila, ki opredeljujejo kazalce. Obe aktivnosti potrebujeta skrbno analizo pred dejanskim izkoriščanjem v operativne analitične namene za ocenjevanje kakovosti v zdravstvu.

Zaključki
Glede na izkušnje iz drugih držav lahko pošteno ugotovimo
in priznamo, da smo v Sloveniji na področju sistematičnega
spremljanja in analize kazalcev kakovosti zdravstvenega varstva v velikem zaostanku. Res je sicer, da je mogoče številnim
v »belem« svetu izvedenim projektom marsikaj oporekati, obstajajo celo dokazi, da lahko uvedba spremljanja določenih
izbranih kazalcev kakovosti povzroči tudi neželene, celo škodljive stranske učinke. Za vsako storitev v zdravstvu, ki naj bi jo
kakovostno vrednotili na ta način, je zato potrebno še pred
uvedbo v praktično uporabo ugotoviti tovrstno tveganje in
verjetnost, da bo sprememba povzročila želeni učinek in za
kakšno ceno. Posebej pomembno se zdi opozoriti na posamezne izkušnje skoraj ciničnega odpora zaposlenih v zdravstvu do projektov kakovosti, ki so bili oblikovani, in izvajalcem bolj ali manj vsiljeni »od zunaj« (16). Tovrsten pristop
zagotavljanja kakovosti pomeni nevarnost za dodatno zmanjševanje morale zaposlenih in, kar je morda še huje, tudi pripravljenosti, predanosti in dobre volje, človeških lastnosti, na
katerih zaenkrat temeljijo prav vse pobude in postopki za izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalstva.
Ne glede na to, kakšen sistem upravljanja kakovosti zdravstvenega varstva bomo uveljavili v Sloveniji v bližnji prihodnosti, ga bo potrebno skrbno in gospodarno koordinirati in
vanj vključiti vse druge (četudi skromne in do določene mere
parcialne) obstoječe pobude za izboljševanje kakovosti. Še
preden se bomo na novo odločali o grmadi podatkov, ki naj bi
jih zbirali v ta namen, bi veljalo pomisliti, kaj od že obstoječega bi vendarle lahko učinkovito uporabili takoj.
Poudarjanje in merjenje kakovosti opravljenega dela v zdravstveni dejavnosti je pomembno. Vitalnega pomena so ustrezni podatki, informatika in najrazličnejše vrste ustreznih virov, skratka sistem. Ne smemo pa pozabiti, da je potrebno za
dejansko izboljševanje kakovosti v zdravstvu še veliko več:
predanost in pripravljenost osebja za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti storitev. Osebje naj bo ustrezno spodbujeno in motivirano k stalnemu spraševanju, zakaj in kaj naj počno, upravljalci na različnih ravneh v ustanovah in sistemu naj
iskreno skušajo ustreči potrebam in željam porabnika zdravstvenih storitev, bolnika... Kazalci kakovosti opravljenega dela so namreč le majhen, čeprav nepogrešljiv element celotnega ustroja.
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