
ТОВ «ЕКОДН1ПРО» 
Медичний центр «Medical Plaza»

Medical Plaza

пр. О.Поля, 141 -А, м. Днтро, 49055, Украша

Бюро Bepimac Сертиф1кейшн Украша п/дтверджуе, що Система 
Управл1ння вищезазначено! оргашзаци nepeeipeHa та eidnoeidae вимогам 

cmaHdapmie на системы управл1ння, ям вказано нижче

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Сфера сертиф1кацн

Надання послуг з амбулаторно!' та стацюнарноТ медичноТ допомоги первинного, 
вторинного та третинного piBHiB за напрямками: акушерство та пнеколопя, 

гастроентеролопя, дерматовенеролопя, кардюлопя, невропатолопя, нейрох1рурпя, 
онколопя, онкох1рург1я, отоларинголопя, офтальмолопя, пед1атр'ш, пластична 

xipyprifl, проктолог1я, ncnxiaTpin, репродуктолопя, судинна та ендоскошчна xipypm, 
травматолопя, терашя, уролопя, ендокринолопя, ф1зютерашя; надання послуг з 

апаратноТта лабораторно!' д1агностики, ембрюлопчного, медико-генетичного 
консультування, допом1жних репродуктивних технологш.

Дата початку первинного сертифжац1йного циклу:
Дата заюнчення попереднього сертифжацмного циклу: 
Дата сертифжацмного / ресертифжацшного аудиту:

Дата початку сертифжацмного / ресертиф1кац1йного циклу:

04 с1чня 2017 

N/A
27 грудня 2016 

04 ачня 2017
За умови постмного належного функцюнування Системи Управлшня оргаызаци цей 
сертифжат д1е до: 03 ачня 2020

Сертифшат No. UA228425 Верс1я: 0 Дата рев1зм: 04 ачня 2017

органу з сертиф/иацИ': 5-й поверх, вул. Симона Петлюри, 28, м. Кшв, 
Украша

1нформафю щодо сфери сертифкаци та застосовносп вимог системи управляя 
одержати вщ сертифкованоТ организаци.

пдтвердження чинности цього сертифкату звертайтесь за тел.: +380 44 354 16 00 

1/1 _________________________________

80001
ISO/1EC 17021



ПОЛ1ТИКА В ОБЛАСТ1 
М1ЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЯКОСТ1 ISO 
МБДИЧНОГО ЦЕНТРУ «MEDICAL PLAZA» ТО В  «ЕКОДН1ПРО»

Медичний центр «Medical Plaza» несе вщповщалыысть перед сустльст- 
вом, та ставить своею метою задоволеныя очшувань споживачш в галуз1 на- 
данкя медичних послуг, що е центральною щеею нашо! стратеги.
Ми оцшюемо не тальки результаты нашо! роботы, a i cnoci6, у якнй мы ix дося- 
гли. Вт1лення нашнх щнностей е частиною нашо! культуры та основою у прий- 
нято рйыень, що дозволяе нам краще вщповщати очшуванням сусшльства.

НАША М1С1Я:
Змшювати на краще життя людей за допомогою наших 1нновацшних, яюсно 
В1ДМШНИХ послуг, задля задоволення потреб cпoживaчiв. Ми прагнемо бути 
кращим медичним центром у галуз1 охорони здоров’я, i спрямовуемо няттп зу- 
силля на впровадження провщних шновацш та pimeHb, дбаючи про майбутне.

НАШ1 Ц1Л1:
• opieHTOBamcTb на результаты лгкування i задоволення потреб спожива- 

чгв;
• гадтримка шновацш у галуз1 охорони здоров’я з особливою увагою до 

нагальних медичних потреб;
• розвиток багатогалузево! медично! допомоги шляхом зростання юлькос- 

тт та якостт наших медичних послуг.

Для реатзацп полпики в областа м1жнародного стандарту якоста ISO 9001: 2015 були 
визначеш прюритетш
Принципи менеджменту якост1 Медичного центру «Medical Plaza»:

1. Максимально задовольняти потреби споживача та ix очжування в галузт на
дання медично! допомоги;

2. Лiдepcтвo кер1вництва центру у впровадженш менеджменту якоста медичних 
послуг;

3. Ефективна взагмо/ия та залучення персоналу, що нацшеш на загальний резуль
тат та постшне покращення д1яльноста команда;

4. Процесний пщхщ, що включае систематичне визначення i менеджмент проце- 
cie i ix взаемодШ, вщповщно до стратепчних напрямгав д1яльноста оргашзацй;

5. Покращення ефективноста дояльноста Медичного Центру у ecix сферах, шляхом 
удосконалення його систем, забезпечення необхщними ресурсами;

6. Рпнення у Медичному Центр1 приймаються виключно на гадстав1 аналт 
зу фактов та дш з урахуванням оцшки ризшов;

7. Побудова взаемовипдних в!дносин з постачальниками та защкавленими сто
ронами на ochobi дов1ри та партнерства.

Ця Полпика визначае змзст нашо! д 1'яльноста i доводиться до вщома ecix сшвробйни- 
Kie, споживач1в, партнер] в, постачальшшв, суспшьства.


