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I NTEG RA LT M I N6s EG I RANY|TA SI KEZI KONW

A Moh6csi K6rhAz

MIN6SEGPOLITIKAI NYI LATKOZAT A
A Mohdcsi K6rhez vezet6s6ge meger6siti azon sz6nd6kit 6s elkcitelezetts6g6t, hogy
az int6zet mfikiid6s6ben az MSZ EN ISO 9001:2015-<is szabv6ny 6s a Magyar
Eg6szs6giigyi Ellatasi Standardok el6ir6sain alapul6 integ16lt min6s6gi16nyitisi
ren.dszer al kalmazhat6 kdvetelm6nyeit teUesiti.

A k6rhiz vezet6se el6segiti a folyamatszeml6letfi megkiizelit6s, 6s a kockazatalapu
gondolkod6sm6d alkalmaz6s6t a szervezetben, 6s tovabbra is elkdtelezett a
m in6s69i 16nyit6si rendszer folyamatos fejleszt6se mellett.

Valamennyi tev6kenys6g nket a betegek emberi m6lt6s6g6nak 6s jogainak
tiszteletben tart1sdval, a betegek festi 6s lelki sztiks6gleteinek biztositdsdt el6t6rbe
helyezve v6gezziik. K6rh6zunk egyAftmAkiidik az eg6szs6giigyi kormenyzallal 6s mes
eg6szs6gilgyi szervezetekkel, hogy garantdlja a vonzaskdnet6be taftoz6 |akosok
egEszs6g meg5rz6s6t, eg6szs6g-gondoz1si sztks6gleteinek kiegyenstlyozott
kiel6git6set.

A m in6s6g ir6nyit6si rendszer mfikddtet6s6n6l figyelembe vessziik a betegellatas 6s a
betegell6tist t6mogat6 folyamatok sorin megjelen6 kdrnyezeti kockezatokat is.

Fentiek megval6sul6sa 6rdek6ben az al6bbi feladatokat haterozzuk meg:

. Gy6gyit6-megel6z6 ellStesunk szinvonal6t a tudomany fejl6d6s6t kcivetve - 6s
az orsz6gos szakmai ir5nyelveket figyelembe v6ve folyamatosan fej lesztjii k

. A magas szint0 gy6gyit6-megel5z6 munka megval6sitesat szem el6tt tartva
szakmailag egys6ges ell6t6si krit6riumokat alakitunk ki.

o A vezet6s€g kiemelten kezeli a munkatarsak folyamatos szakmai
tov5bbfejl6d6s6t az egy6ni k6pz6sek temogatAsaval, rendszeres tudom6nyos
programok szervez6s6vel.
A menedzsment az int6zm6ny min6s6gc6ljainak meg hat6rozis6n6l kiemelten
kezeli a dolgoz6i el69edetts6gi vizsgelatok eredm6ny6t.

o Gy6gyit6 tev6kenys6gunk hat6konysig6nak ndvel6se 6rdek6ben nagy gondot
forditun k betegeink eg6szs6g iigyi gondoz6s6ra.

. A betegell6tas 6s a betegellet6st tamogat6 folyamatok sor6n keletkez6 anyagok
szelektiv gyiijt6se, megsemmisit6se.

. A menedzsment az integ16lt m in6s6gi16nyitesi rendszer miikddtet6s6hez,
folyamatos tovAbbfejleszt6s6hez biztositja a sz0ks6ges technikai 6s humSn
er6for16sokat.

o Besz6llit6inkt6l meg k<iveteljiik, hogy az iltaluk szSllitott anyagok 6s
szolgeltat6sok feleljenek meg az el6irt 6s elv6rhat6 min6s6gi el6ir6sok
k6vetelm6nyeinek.

. Az int6zm6ny kiemelked6 fontossig(nak tartja - 6s ennek megfelel6en kezeli -
a vonatkoz6 jogszab6lyok ismeret6t 6s betartisSt, betartat6s6t.

A K6rh6z minden munkatersenak els5dleges c6lja betegeink 6s hozz5tartoz6ik
el6gedefts6ge, ez6rt minden olyan jelz6s 6s 6rt6kel6s fontos sz6munkra, mely
kdzelebb visz c6ljaink el6r6s6hez!

Moh6cs, 2018. janu6r 22.

Dr. Csizmadia Csaba
f6igazgat6
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