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instituliile partenere, odatd cu optimizarea utilizdrii resurselor in prestarea serviciilor de sdndtate in

condiliile de cost-eficacitate crescutd, folosind medicina bazat[ pe dovezi.

Viziunea spitalului urmAre$te dezvoltarea spitalului prin schimbdri structurale, schimbiri in

tehnologia folositd, in volumul serviciilor qi calitatea acestora, in calitatea Ei siguranla ingrijirilor qi in

gradul de satisfacere a aqteptArilor pacientului.

In ceea ce privegte pozitia in sistemul de sandtate loco-regional, spitalul nostru igi doregte sd

devin[ cel mai primitor din zond, s[ fie cel mai bun fumizor de servicii medicale de specialitate din

regiunea Centru, prin asigurarea de servicii medicale in condilii de accesibilitate, promptitudine,

echitate, eficienld, eficacitate, siguranld, orientare citre nevoile pacien{ilor, profesionalism, flexibilitate,

incredere.
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ului este oferirea de servicii medicale de cea mai bund calitate qi siguranld,

actuale, cdt mai apropiate de nevoile individului qi comunit6lii, in colaborare cu



Conducerea Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Predan' Sibiu gi-a stabilit ca obiective

prioritare:

+ imbundtdlirea permanentd a calitdlii serviciilor medicale gi hoteliere oferite

Orientarea cdtre satisfaclia pacientului, respectarea drepturilor pacientului

Dezvoltarea culturii organizalionale orientate spre siguranla pacientului

Dezvoltarea profesionald a angajatilor proprii in mod permanent

Condpcerea Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu considerd calitatea serviciilor

medicale prestate ca fiind factorul principal care determind perfomanlele spitalului qi depune eforturi

permanente pentru satisfacerea exigenlelor pacienlilor/apartindtorilor, angajAndu-se in ceea ce priveqte

buna practici profesional6.

Principiul de bazd aI politicii noastre in domeniul calitAlii este orientarea cdtre pacient/aparJindtor

pentru a-i identifica cdt mai exact nevoile qi agteptdrile qi a le satisface prin furnizarea celor mai bune

servicii medicale.

Pentru ducerea la indeplinire a acestei politici s-a prevdzut un sistem de management al calitalii

care permite coodonarea factorilor tehnici, administrativi qi umani care afecteazd calitatea serviciilor

medicale. Pentru asigurarea continuitAlii funclionarii 9i imbundtilirii Sistemului de Management al

CalitAlii, tuturor angajalilor le revine obliga{ia de a aplica prevederile documentelor Sistemului de

Management al Calitalii gi de a transpune in viatd principiul nostru fundamental, care pozilioneaza

pacientul in centrul atenliei tuturor activitAlilor. Astfel, toJi angajalii sunt invitali sd facd propuneri

pentru imbundtdlirea Sistemului de Management al Califilii

Pentru indeplinirea acestor deziderate, fiecare angajat sau colaborator al spitalului trebuie sd fie

pe deplin con$tient de responsabilitatea personald.

Personalul medico-sanitar din unitatea noastrl se obligi :

.l sd respecte demnitatea vielii umane.

* sd manifeste compasiune gi sd ingrijeascd fird discriminare.

{ sd sus}ind perfec}iunea qi profesionalismul prin educa}ie, cercetare qi evaluare.

.L sd promoveze calitatea, echitatea gi responsabilitatea.

Conducerea Spitalului de Psihiatrie ':Dr. Gheorghe Preda" Sibiu iqi asumd rdspunderea

comunicdrii acestei politici intregului personal gi analizarii ei la intervale de timp planificate pentru a fi

in mod continu adecvatd fa|6 de misiune qi viziune.

Serviciul de Management al Calitdlii Serviciilor Medicale,
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