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Stacja lłatownictwa Meclycznego w Chelmie jako cel główny swojej działalności

*yriu"ru zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratowania

ludzkiego życia i 'drowia ori, zapewnicnie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego

spoleczeństwa n:r terenie dzialania Stacji'

wvznaczone cele bedziemy realizowłć Dorrrzez:

.rozpoznawaniepotrzebZdrowotnychpacjentówrvt.amachratownictwalnedyczlrego,

. świadczerrie usług medyczt-lych'na najwyzs'ym pozionlie' zgodnie z.przyjętymi standardami

medycznymi ietyiznymi w ratownictwie medycznym, przy zastosowanrLr naJ nowoczesrl reJ szego

sprzętu iurządzeń rnedycznych w ratowaniu Źycia ludzkiego'

. budowanię i trtrzymywanie systel'nu orgal1izacyjnego' technicznego i teleinfbrrnatycznęgo, który

zapewni koorr1ynację i profesjonalizn-r rv działaniaclr ratowniczych'

. zatrudnianie piofesjonalnej kadry medycznej <1ziałającej zgodnie z nadanymi jej uprawnieniami

do świadczenia określonych usług medycznych'
. podnoszenie jakości świadczorrych usług medycznych przez umożliwielrie ciągłego rozwo1u

)u*odo*"go 
_ 

pracowników w szkoleniach z zakresu ratowl]ictwa medycznego oraz

ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego'

. zipewnienie jak najkrótszego czasu rlojazdu .do zdarze,h przez lozlokowanie zespołów

ratownictwa medycznego w tłerrie działania oraz integrację i koordynację działań ratowniczych'

rzapewnieniepowszechnościidostępnościświadczeIlprzezichkontraktowaniewramaclr
putlicznych śroclków f'ilransowych na ochronę zdrowia'

. zapewnietrie Pacjelrtom pełne.| realizacji iclr praw,

. zabewnienie wysokiego poziomu etycznego w kontaktach międzyludzkich'

. odpowiedzialność *obec naszych piacowrrików i zapewnienie im komfor1u realizacji zadań oraz

poczucia bezpieczeństwa w pracy.

. zapobieganię powstawaniu błędów zalvodowych,

. propugo*uni" po.ta* p.ord.o*otnych, promowanie uslug medycznych i działań edukacy'jnych

w zakresie realizowanych przez SRM szkoleń'

. ciągłe closkonalenie Systetnu Zarządzania Jakością'

Końcowym obowiązkiem jest utl'zynranie Stacji Ratownictwa Medyczlrego jako sprawnie

działającej jedliostki służby rdro*lu * dobiej kont1ycji finansowej itechnicznej' przyjaznej Pac_ientom

ipracownikom.

Jako Dyrektor Stacji Ratownictwa Mec1yczrrego jestem odpowiedzialny za r'ealizację'niniejszej

Polityki Jakości. Deklaru.Ę zapewnienie niezbidnycń śiodków do realizacji powyższyclr .celów, 
pełne

,uungio*uri" kierownicnva ipracowników w pod_ejrnowaniu starali w doskonaleniu idostosowaniu

dział"alności do wyllagań i oczekiwali Klientów. Sialrowi to gwarancję firnkc.jonowania^i ciągłego

doskonalenia Sysienlu Zarządzarlia Jakością, zgodnego z wymaganiami Normy ISo 900l:2008'

;;;;;;,;;";ń" i umacnialria pozycji Stacji Ratownictwa Medyczlrego w Clrehnie'

Chełm. dn. | 6.01.Ż012r.


