A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) MSZ EN 15224:2017
szerinti tanúsítási eljárásának lépései

Kapcsolatfelvétel

Ajánlatadás,
szerződéskötés,
az auditorok kiválasztása

Az audit 1. szakasza: helyszíni látogatás* a partnernél amely
arra szolgál, hogy az MSZT Tanúsítási Titkárságának auditorai
megismerjék a szervezet minőségirányítási rendszerét,
alkalmazási területét, a kizárásokat, a telephelyek
tevékenységeit, megvizsgálják minőségpolitikájának és
minőségcéljainak összefüggéseit, áttekintsék a szervezetre
vonatkozó jogszabályokat, és a szakhatóságok egészségügyi
szolgáltatásra vonatkozó ajánlásait, értékeljék a belső
audit(ok) teljeskörűségét és a vezetőségi átvizsgálást,
valamint hogy az audit 2. szakaszát előkészítsék.
*A szervezet nagyságától és a tevékenység komplexitásától függ,
hogy az 1. szakaszt a helyszínen kell-e végezni.

Audit I. szakasz

Dokumentáció

negatív

A minőségirányítási dokumentáció értékelése és jelentés az
audit 1. szakaszáról: az értékelés során az auditorok
felülvizsgálják a cég alkalmazási területre vonatkozó MIR
kézikönyvét, valamint a szabvány által előírt kötelező
dokumentált
eljárásokat, fő folyamatokat adó klinikai
folyamatok dokumentált eljárásait (pl. fekvőbeteg-ellátás,
járóbeteg-szakellátás, védőnői szolgálat, háziorvosi ellátás,
diagnosztika), melyben részletesen hivatkozza a klinikai
folyamatait,
a
klinikai
kockázatkezelés
dokumentált
eljárásait/tervét és a külső erőforrással végeztetett klinikai
folyamatok felügyeletével kapcsolatos szabályozást. A
megállapításaikról a cég írásos jelentést kap az audit 1.
szakaszának helyszíni észrevételeivel együtt.

Értékelés
pozitív

Információ
a megbízónak
Az audit 2. szakaszának helyszíni szemléjén az auditorok
felülvizsgálják a rendszer elemeinek gyakorlati alkalmazását, a
folyamatszemlélet elvét követve. Az auditorok kiemelten figyelik a
klinikai folyamatok és a klinikai kockázatkezelés MIR-be való
integrálását. A megállapított eltéréseket írásban rögzítik. Az audit
záró értekezletén kiértékelik a helyszíni szemle tapasztalatait,
ismertetik az eltéréseket és javaslatot tesznek a tanúsítási okirat
kiadhatóságára. A helyszíni szemlét követően az auditorok írásos
jelentést készítenek, amelyet az MSZT Tanúsítási Titkársága
megküld a cégnek.

Audit II. szakasz

negatív
Értékelés
pozitív

Tanúsítási okirat kiadása
a megbízónak

Információ
a megbízónak

A Tanúsítási Bizottság pozitív döntése után az
MSZT kiadja a tanúsítási okiratot.
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