ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
НА
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА „НОВА РАДОСТ” ЕООД
Нашата мисия е да помогнем на двойките с проблемно забременяване да прегърнат
своите бебета.
Политиката по качеството на ръководството е насочена към удовлетворяване
потребностите на пациентите от качествени медицински услуги в областта на репродуктивната
медицина, асистираната репродукция, акушерството и гинекологията, урологията, клиниколабораторните изследвания в съответствие с правилата за добра медицинска практика,
медицинските стандарти за диагностика и лечение и при спазване на професионалната тайна и
правата на пациентите.
За ефективното провеждане на Политиката по качество ръководството определя следните
основни цели на екипа:
v Да бъдем лидери в своята област, за да получават нашите пациенти най-доброто;
v Да работим с най-съвременната техника и висококвалифицирани специалисти, като
прилагаме всички новости в областта на репродуктивната медицина;
v Да работим по най-трудните случаи и да бъдем винаги до нашите пациенти;
v Да разширяваме обхвата на предлаганите услуги на пациентите чрез въвеждане на нови
методи за диагностика и лечение, както и привличане на специалисти по различни
клинични специалности;
v Да постиганем устойчива и дългосрочна финансова стабилност на медицинския център за
репродуктивна медицина чрез поддържане на съответствие с изискванията на националното
законодателство в областта на здравеопазването, разширяване на източниците на приходи и
по-целесъобразно изразходване на средствата;
v Да осъществяваме медицинските дейности според правилата за добра клинична практика и
медицинските стандарти за лечение при спазване на конфиденциалност, на правилата на
медицинската етика и при опазване правата на пациентите;
v Да поддържаме адекватно, ефикасно и непрекъснато подобряване на системата по
управление на качеството чрез провеждане на задълбочен и ефективен преглед от
ръководството.
Вярваме, че за всеки пациент има индивидуален план на лечение и че този план е
необходимо да се създаде и извърви с информираното съгласие на пациента.
Гаранция за изпълнение на поставените цели е изграждането, поддържането и
усъвършенстването на Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на
международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
Ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за
постигане на поставените цели, като гарантира необходимите условия за стриктно спазване
изискванията на Системата за управление на качеството в МЦРМ „НОВА РАДОСТ” ЕООД.
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