Časť 11.

Audit a revízia

11.1. Plánovaná revízia
Vo všetkých odborných guidelines NIKI sa uvádza, že sa aktualizujú, akonáhle sú dostupné nové dôkazy. NIKI v súčasnosti testuje aj koncept živých odporúčaní, kde guidelines neustále reviduje, a len čo sú zverejnené nové dôkazy,
elektronicky sa publikuje jeho najnovšia aktualizácia.

11.2. Návrhy na revíziu a postupy
Všetky guidelines NIKI určené na revíziu sa rozosielajú zodpovedajúcej
podskupine NIKI (pozri časť 4.3), ktorá využije svoje klinické siete na získanie
spätnej väzby, ktorá podnieti návrh na revíziu. Informácie sa získavajú použitím
formy správy, ktorá sa snaží posúdiť dopad guidelines, či došlo v oblasti k zmenám, alebo či sú dostupné nové formy liečby a či existujú lepšie alebo nové
dôkazy. Revízia guidelines poskytuje možnosť opätovného zváženia pôvodného rozsahu odporúčania, získava sa tiež názor odborných poradcov, či rozsah
odporúčania zostáva adekvátny, alebo či by sa mal rozšíriť, prípadne zúžiť.
Po zhromaždení týchto informácií špecializovaná podskupina a Pracovná
poradná skupina (Guideline Program Advisory Group) rozhodnú o potrebe revízie. Špecializovaná podskupina pripraví návrh na revíziu pre Správnu radu
NIKI, ktorá odráža toto stanovisko. Pre guidelines, ktor sa dostali do tohto štádia, existujú štyri možné dôsledky. Môže byť nevyhnutá jeho kompletná revízia; alebo jednoducho treba guidelines aktualizovať. Môže vzniknúť potreba
upraviť rozsahy guidelines, alebo sa môže zistiť, že guidelines dosiahlo svoj
cieľ, prípadne už nie je relevantné a malo by sa archivovať.
Informácie o stave odporúčaní pripravených na revíziu sú na webovej stránke NIKI.

11.3. Prepojenie s auditom
Vývoj, distribúcia a implementácia guidelines by sa mal kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom klinického auditu. Počas vývoja guidelines určí vývojová
skupina kľúčové body pre audit. Tie by mali umožniť implementáciu odporúčaní a ich dopad na procesy, kde je možné, objektívne meranie výsledkov starostlivosti. Často sú tieto procesné a výsledkové indikátory prítomné vo forme
minimálneho súboru údajov.
Klinický audit odporúčaní môže poskytnúť cenné informácie pre stanovenie
noriem a akreditáciu služby. Guidelines NIKI poskytujú základ pre mnohé z národných noriem vytvorených a monitorovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý sleduje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti (pozri časť 9.5). Tento spoločný prístup k tvorbe na dôkazoch postavených
doporučení, obsahujúcich národné súbory údajov, ktoré sa spätne využívajú na
tvorbu kontrolovaných klinických noriem, by mal, prinajmenšom teoreticky,
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zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Audit na oplátku dokáže
inšpirovať revízie guidelines a prispievať k ďalšiemu zlepšovaniu implementácie špecifických odporúčaní.

11.4. Guidelines pre výskum
Už samotné guidelines NIKI môžu slúžiť ako podnet pre výskum. Významný vedľajší dôsledok procesu vývoja guidelines je v tom, že upozorňuje na
medzery v základni dôkazov, a guidelines obsahujú kapitolu alebo prílohu so
zoznamom odporúčaní pre výskum od skupiny tvorcov odporúčaní. Revízia
guidelines umožňuje odhaliť, či sa vyplnili medzery v dôkazoch.

11.5. Monitorovanie a dočasná aktualizácia
Všetky obdržané pripomienky k publikovaným guidelines NIKI alebo informácie o dôležitých nových faktoch v oblasti sú vrátené späť skupine, ktorá
vytvorila guidelines – či už na okamžitú odpoveď, alebo na podrobnejšie úvahy
o revízii guidelines. Akákoľvek aktualizácia guidelines, ktorého potreba zaznie
v dočasnom období, je uvedená na webovej stránke NIKI.
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