
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣTΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΚΤΙΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 

Η Διοίκηση του εργαστηρίου  έχει : 

 προσδιορίσει το Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει που συναρτάται τόσο με τις επιταγές 
της ισχύουσας Ελληνικής και διεθνούς Νομοθεσίας, τις κτηνιατρικής δεοντολογίας, όσο και με τις εξειδικευμένες 
απαιτήσεις των πελατών  σχετικά με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και 

  έχει τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. 

Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της πολιτικής ποιότητας  έχουν κατανοηθεί, 
εφαρμοσθεί και διατηρούνται στο χώρο ευθύνης του. 

Στρατηγικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της στους χώρους 
που δραστηριοποιείται. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της  κλινικής  είναι: 

 Να παρέχει υπηρεσίες απεικονιστικής διάγνωσης στους πελάτες της, 

 Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις εργασίες ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με την 
βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού. 

 Τα στελέχη του εργαστηρίου να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους. 

 Να παρακολουθεί και να τηρεί συνέχεια την νομοθεσία σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών: 

 επιλέγει με συγκεκριμένα  κριτήρια τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες, και 
φροντίζει να ελέγχει τα παρεχόμενα από αυτούς προς ενσωμάτωση στις υπηρεσίες της 

 ελέγχει τις εργασίες εντός του εργαστηρίου σε όλες τις φάσεις εξέλιξής της. 

 εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η 
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων 

 αξιολογεί την αλληλεπίδραση των διεργασιών της με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 εντοπίζει και ποσοτικοποιεί του κινδύνους που εμφανίζονται κατά την παροχή των υπηρεσιών υγείας και 
αναλύει τις μεθόδους μείωσης της εμφάνισής τους 

 φροντίζει για την ορθή λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή τους, 
διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών τους. 

 δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.  

 

H Διοίκηση 

 


		2020-07-02T13:39:08+0300
	Michail Patsikas




