
 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ          

                                  
 

Η MEDISOL ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.,  Ψυχιατρικι Κλινικι «ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» ανταποκρινόμενθ ςτον εκςυγχρονιςμό 
των υπθρεςιϊν ςτο χϊρο τθσ υγείασ, που επιβάλλουν τα εκνικά και διεκνι πρότυπα, τα ευρωπαϊκά δεδομζνα και θ 
ιςχφουςα νομοκεςία, αποφάςιςε να τροποποιιςει το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ που εφαρμόηει κατά ISO 
9001:2008 προκειμζνου να καλφπτει τισ απαιτιςεισ του νζου προτφπου ISO 9001:2015 . 
 

Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ τθσ Κλινικισ, το οποίο ζχει ωσ πεδίο εφαρμογισ «Ψυχιατρικι κλινικι, με 
παροχζσ ιατρικοφ τουριςμοφ», ςχεδιάςτθκε ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ επιδιϊξεισ τθσ κλινικισ, κακϊσ επίςθσ 
και ςε ςυμφωνία με Νομικζσ και Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ. 
 

Η ικανοποίθςθ και θ εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και των απαιτιςεων των αςκενϊν & των ςυγγενϊν τουσ, μζςω 
τθσ εκπλιρωςθσ κακοριςμζνων προδιαγραφϊν ποιότθτασ και θ ευςυνειδθςία και θ ςυνζπεια αποτελοφν βαςικζσ 
αρχζσ τθσ ψυχιατρικισ κλινικισ. Γενικόσ ςτόχοσ είναι θ παροχι υψθλϊν προδιαγραφϊν υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα επιτεφγματα τθσ εξζλιξθσ ςτον τομζα τθσ ιατρικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα θ κλινικι επιδιϊκει: 

 τθ κεραπεία των ατόμων που πάςχουν από ψυχικζσ αςκζνειεσ και νοςθλεφονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

 τθν εφαρμογι των πιο ςφγχρονων επιςτθμονικϊν μεκόδων  

 τθν εφαρμογι ενιαίασ ςτρατθγικισ για να αποφευχκοφν εγγενείσ αδυναμίεσ παρόμοιων προςπακειϊν 
ςε αντίςτοιχουσ χϊρουσ (όπωσ αςυλοποίθςθ και ανεπαρκισ αντιμετϊπιςθ των ψυχικά αςκενϊν) 

 τθ ςυνεργαςία με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ που αςχολοφνται με τα προβλιματα ψυχικισ υγείασ 

 τθ ςυνεχι διεφρυνςθ των ικανοτιτων των νοςθλευομζνων 

 τθ διαρκι αναβάκμιςθ του δυναμικοφ τθσ κλινικισ, μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ, αλλά και 
πρόςλθψθσ καταρτιςμζνων νζων εργαηόμενων 

 τθν εφαρμογι τθσ διεργαςίασ διαχείριςθσ του κινδφνου 

 το ςεβαςμό ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των αςκενϊν και των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων 

 τθν τιρθςθ των θκικϊν αξιϊν, τθσ θκικισ και δεοντολογίασ και των χαρακτθριςτικϊν και απαιτιςεων 
ποιότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ παροχισ φροντίδασ υγείασ και τθν αςφάλεια ςτο ςφνολο των θμεδαπϊν και 
των διεκνϊν αςκενϊν και λοιπϊν πελατϊν και ενδιαφερομζνων μερϊν 

 θ ςυνεχι βελτίωςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ και τθσ λειτουργίασ τθσ κλινικισ με τθν 
αποτελεςματικι χριςθ των παρακάτω εργαλείων : 

 Κακοριςμό και αναςκόπθςθ ςτόχων ποιότθτασ 

 Αναςκόπθςθ Διοίκθςθσ 

 Εςωτερικζσ Επικεωριςεισ 

 Διορκωτικζσ και Προλθπτικζσ Ενζργειεσ 

 Συςτθματικι ανάλυςθ δεδομζνων που προκφπτουν από τα Αρχεία Ποιότθτασ.  
 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων ζχουν πραγματοποιθκεί ςτθν τεκμθρίωςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ποιότθτασ όλεσ οι απαραίτθτεσ αναφορζσ. Μζςω του ςυςτθματικοφ ςχεδιαςμοφ, του ελζγχου των διαδικαςιϊν και 
τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ όλων των δραςτθριοτιτων, εκπλθρϊνονται οι αρχζσ τθσ Κλινικισ. 
Η Διοίκθςθ δεςμεφεται ςτθ διάκεςθ τθσ υποδομισ και του εξοπλιςμοφ που κρίνεται απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν τθσ. Κάκε εργαηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα τθσ δικισ του εργαςίασ και είναι 
επιβεβλθμζνο να ςυμβάλλει ςτθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ αςφάλειασ των προϊόντων και τθν επίτευξθ των 
κακοριςμζνων ςτόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαηόμενοι, ανάλογα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, ενθμερϊνονται 
ςχετικά με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ και ενεργοφν αποδεδειγμζνα ςφμφωνα με τουσ κακοριςμζνουσ 
κανόνεσ.  
Διαδικαςίεσ, ροζσ και ενζργειεσ οι οποίεσ δεν εγγυϊνται τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, διακόπτονται 
άμεςα από τουσ υπεφκυνουσ, διεξάγονται αναλφςεισ αιτιϊν και ορίηονται τα απαιτοφμενα μζτρα βελτίωςθσ. Η 
πολιτικι αναςκοπείται ετθςίωσ. 
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