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ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
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Ръководството, в лицето на Изпълнителния Директор, официално декларира своята ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в
Болничната Организация.
ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА РЪКОВОДСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ ДОПРИНАСЯНЕ В
ОПТИМАЛНА СТЕПЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА, ИНВАЛИДНОСТТА И
СМЪРТНОСТТА, ПРИЧИНЯВАНА ОТ БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ НА КРЪВООБРЪЩЕНИЕТО И
ОТ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ТЯХНАТА
СВОЕВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА, УСПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ И ИНТЕГРИРАНА ПРОФИЛАКТИКА
ПО ПЪТЯ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ НА ХОРАТА.
За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството определя
основните цели по качеството:
• медико-икономическо прогнозиране, планиране, програмиране и управление на нови
диагностични, лечебни и рехабилитационни болнични технологии и системи за грижи за
болните;
• ориентиране към прилагането на конвенционални методи за неинвазивно лечение,
основаващи се на иновативните постижения на медицинската и фармацевтичната наука;
• подобряване на резултатността от хирургично лечение от обсега на сърдечно-съдова, гръдна
и ендокринна хирургия;
• подобряване на резултатността от извършване на сърдечни и белодробни трансплантации;
• оптимизиране
на вътреболничната система за недопускане възникването и
разпространението на нозокомиални инфекции;
• усъвършенстване на провежданото клинично обучение на студенти, докторанти и
специализанти по застъпените в нея специални медицински изследвания и съвременни
болнични лечебни технологии;
• привличане на източници за финансиране на болнични услуги чрез договаряне с бюджетни,
здравноосигурителни, други местни и чуждестранни юридически и физически лица;
• увеличаване на рентабилността на болничните услуги, основаващи се на оптимизиране на
съотношението разход / болнична ефективност.
За реализиране на тези цели Ръководството на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” е разработило, внедрило и поддържа
Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на Стандарта ISO 9001:2015.
Ръководството е създало условия за стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания,
изискванията Системата за управление на качеството в Болничната Организация и за активното
участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие, поддържане и постоянно
подобряване.
Като Изпълнителен Директор на УМБАЛ „Света Екатерина”
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА
ПО КАЧЕСТВОТО
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