Scopul organizaţiei noastre este de a ne menţine statutul de Furnizor de:
Servicii medicale preventive,curative şi paliative;
Cercetare şi dezvoltare în domeniul clinic translaţional şi populaţional;
Educaţie şi învăţământ;
Îndrumare metodologică şi consiliere de specialitate
în domeniul oncologic,
recunoscut prin CALITATE şi PERFORMANŢĂ
Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” a implementat sistemul de management integrat al
Calităţii şi siguranţei pacientului, Siguranţei alimentelor, Mediului, Securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în
conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 22000 : 2005, SR EN ISO 14001:
2005 şi SR OHSAS 18001: 2008.
În cadrul sistemului de management integrat, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează:
▪ să vină în întâmpinarea cerinţelor clienţilor, partenerilor, pacienţilor şi ale altor părţi interesate;
▪ să promoveze şi să asigure respectarea valorilor etice;
▪ să furnizeze educatie pacientului oncologic şi familiei acestuia;
▪ să asigure infrastructura şi mediul de lucru necesare desfăşurării corespunzătoare a tuturor proceselor;
▪ să asigure resursele necesare atingerii obiectivelor stabilite;
▪ să asigure conformarea cu legislaţia şi reglementările aplicabile în vigoare;
▪ să îmbunătăţească performanţele sistemului integrat de management al Calităţii şi siguranţei pacientului,
Siguranţei alimentului, Mediului, Sănătăţii şi securităţii în muncă;
▪ să prevină poluarea mediului, rănirile şi îmbolnăvirile profesionale;
▪ să asigure informarea şi conlucrarea întregului personal pentru atingerea obiectivelor specifice.
Conducerea Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” elaborează Politica privind Calitatea şi
siguranţa pacientului, Siguranţa alimentelor, Mediul, Sănătatea şi securitatea ocupaţională şi răspunde de
îndeplinirea obectivelor stabilite la nivelul organizaţiei. Obiectivele generale sunt evaluate în cadrul analizei
efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora la necesităţile organizaţiei.
Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea privind Calitatea şi
siguranţa pacientului, Siguranţa alimentelor, Mediul, Sănătatea şi securitatea ocupaţională este adusă la
cunoştinţa întregului personal şi este disponibilă clienţilor, partenerilor, pacienţilor şi altor părţi interesate.
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