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POLITICA DE CALITATE 
A SPITALULUI DE PSIHIATRIE POROSCHIA  

  
Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni dintre care cele mai semnificative fiind 

satisfactia si siguranta pacientilor, eficacitatea si eficienta ingrijirilor medicale, competenta echipei 
medicale. Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale 
similare si o recomandare pentru pacientii nostri! 
 Viziune 
 Spitalul nostru are ca scop furnizarea celor mai bune servicii medicale de psihiatrie. Lucram 
impreuna pentru a dezvolta si imbunatati permanent ingrijirea medicala si mediul de lucru al personalului 
medical. 
 Misiune 
 Misiunea spitalului este de a imbunatati considerabil starea de sanatate a populatiei deservite prin 
cresterea permanenta a calitatii serviciilor medicle. In colaborare cu alte institutii care impartasesc 
idealurile noastre, ne focalizam resursele pentru realizarea obiectivelor de care suntem etic, social si 
financiar responsabili.  
 Valori 
 Valorile in care credem sunt imbuntatatirea calitatii vietii, spiritul de echipa, corectitudinea, 
flexibilitatea, creativitatea si inovatia. 
 Prin implementarea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in conformitate cu 
cerintele standardelor de acreditare, managementul la acel mai inalt nivel se angajeaza pentru: 
 - asigurarea si imbunatatirea cotinua a calitatii serviciilor de santate si a sigurantei pacientului; 
 - asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sanatate conform nevoilor 
acestuia in limita resurselor si competentelor spitalului; 
 - respectarea demnitatii umane, a principiilor eticii si dentologiei medicale si a grijii fata de 
santatea pacientului; 
 -  promovarea eficacitatii si eficientei prin implementarea si dezvoltarea conceptului de evaluare a 
practicii medicale prin audit clinic si optimizarea procesului decizional; 
 - asigurarea continuitatii serviciilor medicale atat in cadrul spitalului cat si dupa externare prin 
colabrarea cu medicii de familie si medicicii specialisti din ambulator; 
 - asigurarea conformarii cu cerintele legale privind protectia mediului si sanatatea si securitatea in 
munca a angajatilor; 
 Obiectivele spitalului nostru privind asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si sigurantei 
pacientului  sunt: 
 - orientarea catre pacienti prin cresterea increderii in serviciile medicale, precum si prin 
dezvoltarea permanenta a gamei de servicii; 
 - demonstrarea calitatii serviciilor personalului nostru prin angajamentul sau, prin cresterea 
gradului de integritate profesionala, a competentei, instruirii si experientei; 
 - asigurarea cu consecventa a unui dialog deschis si pragmatic cu reprezentantii comunitatii. 
 Managerul spitalului a desemnat Directorul Medical/Coordonatorul de activitate medicala, 
structura managementul calității și echipa de coordonare a implementării standardelor de acreditare 
numită prin decizie a managerului, ca responsabili al managementului in domeniul calitatii si sigurantei 
pacientului si aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii. 
 Prezenta declaratie intra in vigoare la data aprobarii, iar prevederile sale sunt aduse la cunostita 
angajatilor si partilor interesate si sunt obligatorii pentru intreg personal al spitalului. 
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