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POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII 

 

 

Misiunea SPITALULUI RAIONAL UNGHENI este aceea de a furniza servicii medicale de 
calitate într-un mediu adecvat desfășurării actului medical, cu orientarea către pacient și nevoile 

lui. 
 
Viziunea CONDUCERII SPITALULUI RAIONAL UNGHENI  în domeniul calității este de a 

dobândi și ulterior de a menține o reputație foarte bună a spitalului prin calitatea înaltă a serviciilor 
presatate. 

 
În scopul îndeplinirii misiunii unității noastre, ne propunem atingerea următoarelor obiective: 

1. Îmbunătățirea continuă a calității actului medical printr-un sistem integrat care se referă 
atât la infrastructura de calitate, cât și la dezvoltarea permanentă a competențelor tuturor 

salariaților în general și a cadrelor medicale în special.  
2. Orientarea către pacient prin: creșterea încrederii acestora în serviciile SPITALULUI 

RAIONAL UNGHENI, atenția pe siguranța pacientului și prin dezvoltarea permanentă a 
gamei de servicii acordate.  

3. Demonstrarea calității serviciilor personalului nostru prin: angajamentul acestuia, prin 

creșterea gradului de integritate profesională, a gradului de competență, instruire și 
experiență a acestuia.  

4. Asigurarea cu consecvență a unui dialog deschis și pragmatic atât între personalul medical 
și pacient , cât și cu reprezentanții comunității.  

5. Obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea 

serviciilor oferite.  
6. Conformarea cu cerințele legale aplicabile activității SPITALULUI RAIONAL 

UNGHENI.  
7. Implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calității prin inițiat ive, 

performanțe, responsabilitate și colaborare permanentă.  

Prin această DECLARAȚIE DE POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII   mă angajez să: 

 

 Comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectării cerințelor legale 
și de reglementare; Să stabilesc politica și să asigur stabilirea obiectivelor generale ale 

calității;  
 Să conduc analizele managementului;  

 Să asigur disponibilitatea resurselor;  
 Să satisfac cerințele tuturor părților interesate, începând cu pacientul și să îmbunătă țesc 

continuu eficacitatea sistemului de management al calității.  

Este responsabilitatea fiecărui şef de serviciu , secție ca în diviziunile pe care îl coordonează să 

aibă stabilite obiective specifice, a căror realizare să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi a 
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