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DECLARA ŢIA MANAGERUL UI

SC FORTIS DIAGNOSIS CENTER SRL
PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI
DE MANAGEMENTALCALITĂŢII
Subsemnala Lese Eugenia Mihaela, având funcţia de
manager al spitalului SC Fortis Diagnosis Center
SRL, cu sediul in localitatea Baia Mare, str.
BdRepublicii, nr. 4111, judeţul Maramures, tel. 0723409490, fax.

0362805506, e-mail. fortisdiagnosiscenter@vahoo prin
ro,
prezenta declaraţie mã angajez să:
l) comunic angajaţilor orientarea către pacienţi şi a importanţei respectări cerinţelor legale şi reglementare;
de
2) să stabilesc politica si să asigur stabilirea si
realizarea obiectivelor calităţii;
3) să conduc analizele managementului;
4) să asigur stabilirea planurilor de acţiune, disponibilitatea
resurselor si tot sprijinul în colaborarea cu
A.N M,C.S.-ul în vederea îmbunăţăţirii
continue a sistemului de management al calităţii conform
standardelor,
procedurii şi metodologiei de evaluare si acreditare în vigoare.

Pentru realizarea misiunii si viziunii noastre si satisface intr-o
măsură cât mai mare necesităţile actuale si
a
aşteptările viitoare ale pacienţilor, de a le furniza servicii medicale
de calitate, ne vom conforma principiilor
care
stau la baza standardelor si referinţelor privind Managementul
Strategic şi Organizational,

Managementul Clinic,
Etica Medicală şi Drepturile Pacientului, respectiv:
a) dezvoltarea activităţii spitalului conform nevoilor de sănătate
a populaţiei din ...(aria geografică deservilã
respectiv regiunea, judeţul, oraşul, după caz)
b) asigurării si imbună irii continue calităţii serviciilor
de sănătate şi a siguranţei pacientului;
a
c) asigurării nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile
de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita
misiunii şi resurselor spitalului;
a
d) respectării demnităţii umane, principiilor eticii şi
a
deontologiei medicale şi a grijii faţă de sănătatea pacientului;
e) orientării managementului organizaţional,
pe baze clinice, pentru susţinerea asistenţei medicale centrate pe
pacient;
f) abordării integrate, inter şi multidisciplinare
a pacientului în managementulde caz;
g) promovării eñcacitătii şi eficientei prin dezvoltarea
conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit
clinic si prin optimizarea procesului decizional;

h) asigurarea continuitatii asistenţei medicale in cadrul
spitalului, prin asigurarea resurselor
necesare, conform
misiunii declarate şi după
prin
externare
colaborare cu mediciide familie si medicii specialişti din ambulator;
i) promovării prin standarde dezvoltării culturii
organizationale;
a
j) protejarii mediului;

Obiectivele noastre rivind asi urarea si îmbu
plasarea permanentă a pacientul în centrul atenţiei,
`r dezvoltarea managementului spitalului
pe baze clinice;

r

managementul riscurilor;

"r

creşterea calităţii actului medical prin pregatire profesională continuă şi învăţarea din erori
a întregului personal;
'r organizarea şi îmbunătăţirea comunicării intre profeslnişti şi între personalul medical si pacient ŞI aparţinători;
'r colaborare profesională între persoane şi echipe medicale din spital si din alte unităţi sanitare
cu care vom
incheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei
asistente medicale integrate inter si multi disciplinară;
'k asigurarea eticacităţii si eficienţei actului medical, prin
autoevalurea şi îmbunătăţirea continuă a protoalelor de
diagnostic si tratament si procedurilor privind
a
organizarea acordării serviciilor de sănătate;
`r creşterea gradului de utilizare resurselor prin mai bună
planificare a activităţii;
a
o
instruirea
'r
permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilitatii şi mobilităţii
acestuia;
›v obţinerea satisfacţiei pacienţilor,
a angajaţilor sia tuturor părţilor interesate prin calitatea serviciilor oferite;
'r conformarea cucerinţele legale în domeniul calităţii aplicabile activităţii desfăşurate;
'r implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calităţii prin iniţiative, performanţe,
responsabilitate si colaborare permanentă.

Acestă declaraţie este disponibilă tuturor
persoanelor, atat angajaţilor nostri cât şi părţilor externe organizaţiei,
fiind astfel publicată
website-ul
spitalului.
pe
În

sensul respectării prezentei şi pentru asigurarea aplicării prevederilor
documentelor sistemului de
management al calităţii, înţeleg necesitatea funcţionării Ia nivelul spitalului Structurii
de Management al Calităţii,
a
structură a cărei activitate mă angajez
să o susţin.
Prezenta declaraţie intră învigoare
al spitalului.

Ia

data aprobării, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal
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