Ръководството на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, гр. София, официално декларира своята Политика по качеството, околната среда и
здравословните и безопасни условия на труд, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Болницата.
ПОЛИТИКАТА НА РЪКОВОДСТВОТО Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА:


диагностично – консултативна дейност,



лечебна дейност,



профилактична дейност,



експертна дейност,



научна дейност,



учебна дейност,



разработване и въвеждане на нови методи за диагностика и лечение;



изпитване на лекарства.

ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ:


С високо качество и професионализъм с максимална полза за заинтересованите страни от Болницата и нейното развитие страни;



Намаляване и предотвратяване на вредните въздействия на дейността на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД върху състоянието на
околната среда;



Подобряване на условията на труд в Болницата;



В съответствие с приложимите нормативни разпоредби, международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018



и при спазване изискванията на всички заинтересовани от дейността на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД страни, както и всички други
изисквания, които Болницата е приела документирано.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството насочва усилията си в следните направления:


Осигуряване на високо професионално ниво на дейността на специалистите от Диагностично – консултативен блок;



Осигуряване на своевременен и ефективен диагностично-лечебен процес при неврологичните и психиатрични заболявания, чрез
прилагане на съвременен клиничен мениджмънт и поддържане на високо ниво на професионализъм;



Обвързване на Научно-изследователската дейност с основните приоритети на българското здравеопазване;



Осигуряване на високо качествена и ефективна учебно-преподавателска дейност на студенти и лекари по линия на СДО и
продължителна квалификация на лекари чрез различни форми на обучение;



Прецизно и качествено провеждане на клинични изпитвания на лекарства и разширяване на тази дейност. Лекарствената
политика да е съобразена с фармакоикономиката, стриктен контрол и управление на разходите в Болницата;



Управление на болничните отпадъци, насочено към намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху състоянието
околната среда в резултат на дейността на Болницата, както и дейността на работещите от нейно име;



Поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, чрез ефективно и ефикасно управление на рисковете и намаляване на
опасностите за здравето и безопасността на служителите и посетителите на Болницата;



Подобряване на работната среда, съобразно изискванията на действащите нормативни разпоредби с цел осигуряване на високо
качество на всички извършвани в МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД дейности, защита на интересите на работещите за и от името на
Болницата и съблюдаване на очакванията на заинтересованите от дейността й страни.

Предпоставка за изпълнение на тези цели е поддържането и усъвършенстването на внедрената в МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД
Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018..В
Болницата са създадени необходимите условия за изпълнение на тези цели и за стриктно спазване изискванията на Интегрирана
система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД с
активното съдействие на всички служители с оглед на нейното развитие и усъвършенстване.
Политиката подлежи на периодична актуализация от Ръководството. Ръководството поема ангажимент за разгласяването й на всички лица и
организации, работещи за или от името на Болницата, както и на всички заинтересовани от дейността й страни.
КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М,
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ,
ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА БОЛНИЦАТА
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