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Prohlášení o politice kvality na OKBH a TS Jesenické nemocnice 
          
Pracovníci Oddělení klinické biochemie, hematologie a transfuzní služby Jesenické nemocnice se zavazují 
vykonávat všechny činnosti v takové kvalitě, jaká je spojena se zavedením normy ČSN EN ISO 15189 do 
klinické praxe.  
 
Hlavním obecným cílem je zajištění co nejvyššího komfortu pro pacienta s minimalizací rizika poškození jeho 
zdraví.         
Součástí poskytovaných služeb je nepřetržitý 24-hodinový provoz, možnost lékařských konzultací, 
elektronické zasílání výsledků, zajištění vhodného odběrového materiálu, zajištění bezchybného transportu 
materiálu, maximální urychlení vydávání výsledků, zavedení vhodných metodik podle požadavků klientů a 
maximální informovanost klientů.   
 
Pracovníci oddělení se zavazují co nejotevřeněji komunikovat se všemi zúčastněnými stranami tak, aby 
bylo zajištěno kontinuální zlepšování činností. Zavazují se dodržovat zásady správné profesionální praxe 
(správné laboratorní práce), tedy zajistit kvalitu prováděných vyšetření. 
 
Vedení oddělení se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 podle nejlepšího vědomí a 
svědomí ku prospěchu klientů a pracovníků OKBH a TS. 
Dbát na dobré jméno pracoviště i nemocnice jako takové a svými službami pomoci při zvýšení efektivity 
diagnostické i léčebné péče.  
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